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O fim de ano está aí e novos games chegam para fazer nosso 2017 mais feliz! Nesse último mês do ano, a sua 
revista preferida do mundo gamer chega com tudo sobre o retorno das Keyblades em Kingdom Hearts 2.8, um 
compêndio de alguns dos melhores games da franquia exclusivamente para o PS4! Além disso, também temos 
um especial sobre o universo de Kingdom Hearts, os novos PS4 Pro/Slim e Xbox One S, o retorno do saudoso 
MegaDrive e uma retrospectiva da TecToy. Não deixe de conferir, também, nossa análise de Watch_Dogs 2 e 
o Indie Blast sobre o projeto de sucesso do Humble Bundle. Uma ótima leitura, boas festas e um feliz 2017 para 
todos nós, repleto de muitos joguinhos! – Luís Antônio Costa
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por Pedro Vicente

Revisão: Arthur Maia 
Diagramação: Emanuel Neves

Com um nome tão complexo, não é de se espantar que muita gente ache que 
Kingdom Hearts é uma bagunça. Mas cada uma dessas palavras possui algum sentido 

lógico, juramos! Se chama 2.8 pois é o caminho entre a coleção 2.5 e o lançamento 
de Kingdom Hearts III. É, também, o último capítulo do prólogo para o esperado KH 
III, por isso o Final Chapter Prologue. Contendo uma versão em HD de Dream Drop 

Distance, Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep - A Fragmentary Passage, estrelado 
por Aqua, e uma versão em cutscenes de Kingdom Hearts X, chamada Back Cover.

PS4
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Todos esses pedaços trazem partes importantes do enredo que 
levam ao Kingdom Hearts III, que será o título que concluirá a 
Dark Seeker Saga, arco que compreende todos os jogos de KH até 

agora. Tetsuya Nomura já afirmou que a franquia continuará após o 
terceiro título numerado, mas que passará a contar uma outra saga.

A coletânea é formada por interessantes partes. Dream Drop Distance 
trouxe algumas adições bem-vindas ao esquema de batalha da série, além 
de fazer o começo da ponte com o KH III. Já A Fragmentary Passage vai 
mostrar mais da Aqua, que estou apostando que será uma personagem 
importante no próximo jogo, além de dar bons indícios dos caminhos 
visuais e mecânicos que podemos esperar dele. Por fim, Kingdom Hearts 
X conta mais sobre a fundação do universo de Kingdom Hearts, e tem 
tudo a ver com uma ligação para Kingdom Hearts III, já que ele encerrará 
o arco de história que começa mesmo antes da guerra das Keyblades.

Linha do tempo principal de KH apresentada pela Square na E3 de 2015
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Em seu lançamento para o 3DS, o jogo se 
chamava Kingdom Hearts 3D, fazendo uma 
espécie de brincadeira com o subtítulo. 
Chegando agora ao PS4, console que irá 
agregar a série em sua maior parte, o título 
passou a ser conhecido apenas como Dream 
Drop Distance. Um dos atrativos dessa 
remasterização é ver o mundo de DDD 
em alta resolução, já que embora KH 3D 
trouxesse um trabalho visual incrível no 3DS, 
sofria, naturalmente, com as limitações do 
portátil em relação aos consoles de mesa.

O jogo é interessante do ponto de vista do 
enredo, já que reaproxima Sora e Rikku 
em uma jornada pelo mundo dos sonhos. 
Desta vez, entram os sistemas de captura 
de monstros para nos ajudar nas batalhas, 
fazendo com que KH 3D ganhasse um 
aspecto de coleção e captura. Além dessa 
importante novidade, o jogo também 
ganhou a mecânica do Flow, que em um 
só botão deixava as batalhas mais fluidas, 
além de trazer bons espetáculos visuais.
Naturalmente, os controles em 
duas telas foram alternados para 
esquemas cabíveis a um controle mais 
convencional, como o do PlayStation 4. 

Kingdom Hearts 
Dream Drop Distance HD
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Outro aspecto notável de DDD é que a 
maior parte de seus mundos jogáveis foram 
introduzidos pela primeira vez. Lugares 
como a Cité de Notre Dame, o mundo de 
Tron: Legacy, o País dos Mosqueteiros, 
vindo de Pinóquio, e até mesmo um 
mundo inspirado no clássico Fantasia. 

A história do jogo traz, basicamente, um 
treinamento que Yen Sid dá a Rikku e Sora 
para se prepararem para o retorno de 
Xehanort, e de uma iminente nova guerra 
das Keyblades, entre a Organização XIII 
e o grupo de Mickey, Sora, Rikku, etc.

Dentre as principais mudanças para 
a nova versão, destacam-se os 60 fps, 
a adição de novos monstros, além de 
atualizações para menus e interfaces 
tendo em vista o controle e o console em 
questão, que é bem diferente do 3DS.

Com a fluidez trazida pelo Flowmotion, 
a novidade em mundos e no sistema 
de usar os monstrinhos que vimos pela 
série inteira, Dream Drop Distance é 
uma bela adição para a coletânea, e a 
remasterização em HD tem tudo para deixar 
a experiência mais polida e agradável.
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Nossa guerreira da Keyblade preferida está 
de volta, dessa vez com um novo capítulo, 
mostrando o que aconteceu com Aqua depois 
do final de Birty by Sleep, enquanto esteve 
presa em um mundo da escuridão. Além disso, 
o breve capítulo parece ligar a personagem aos 
eventos posteriores a Dream Drop Distance.

Do ponto de vista do jogo, A Fragmentary 
Passage mostra tudo o que o motor gráfico 
usado para Kingdom Hearts III é capaz. 
Com um visual e um desempenho que 
parecem agradar, tendo em vista o conteúdo 
já apresentado em eventos e trailers, o 
game ainda traz de volta as habilidades 
que fazem Aqua passar mais tempo no ar, 
flutuando e dando pulos duplos. Ao lado 
de um sistema de batalha rápido, podemos 
esperar confrontos empolgantes.

Kingdom Hearts 0.2: Birth by 
Sleep – A Fragmentary Passage
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Uma adição bem legal é que as magias 
deixarão um efeito na área, logo a explosão 
de uma Firaga não será focada apenas no 
monstro alvejado. Um blizzard pode congelar 
o inimigo e abrir possibilidade para atacar, 
e por aí vai. Abrem-se novas chances para 
criar confrontos e situações na batalha, 
ainda mais com a presença do Flowmotion.
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Sem partes jogáveis, essa adaptação do jogo 
para browsers no Japão e depois lançado 
a partir de sua versão mobile, também no 
ocidente, é especificamente voltada para 
trazer mais trechos de história. Contando 
eventos anteriores à própria guerra das 
Keyblades, Back Cover trará cerca de 80 
minutos de cenas feitas utilizando a tecnologia 
que estará presente em Kingdom Hearts III.

Podemos esperar mais das histórias 
dos mestres de cada uma das Uniões, 
facções lideradas por mestres da 
Keyblade que previram a destruição no 
futuro do mundo, e como isso tudo vai 
chegar nos eventos mais recentes, de 
Birth by Sleep a Kingdom Hearts III.

Kingdom Hearts X 
Back Cover
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Compilando interessantes capítulos, 
Kingdom Hearts HD 2.8 vai ser o passo 
certeiro em direção ao aguardado 
Kingdom Hearts 3. E não apenas 
do ponto de vista do enredo, já que 
poderemos ver a Unreal Engine 4 
em ação, além de todo o visual e 
mecânicas que estarão presentes em 
Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep, 
que, ao que tudo indica, estão bem 
próximos do que veremos em KH III. 

O último passo 
rumo ao final

Expectativa4
KH HD 2.8: Final Chapter Prologue (PS4)
Desenvolvedor: Square Enix 
Gênero JRPG/Ação
Lançamento 24 de janeiro de 2017
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por Luís Antônio Costa
Revisão: Bruno Alves  

Diagramação: Vanessa Manso Bueno 

Killing Floor 2 (PS4/PC) é uma 
matança zumbi sem fim

Apesar de o primeiro Killing Floor não ter feito muito sucesso, a empresa 
Tripwire acreditou que a experiência de matar zumbis de forma 
frenética sozinho ou com os amigos valia a pena uma continuação. Mas 
com tantos games do mesmo gênero disponíveis no mercado, o que 
torna Killing Floor 2 um destaque em que valhe a pena gastar umas 
boas horas com muito sangue e mortos-vivos pulando na sua cara?
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Como falado anteriormente, 
Killing Floor 2 pode ser resumido 
em apenas um frase: “matar 

zumbis enquanto você conseguir”. 
É justamente isso que o jogo se 
propõe a entregar aos jogadores: uma 
experiência de combate com ondas 
consecutivas de zumbis ferozes para 
você eliminar e tentar sobreviver. 
O melhor de tudo é que você pode 
experimentar o game tanto no modo 
single-player quanto no multiplayer. 
E, apesar de uma experiência solo 
ser interessante para o jogador que 
deseja testar seus limites, ela não tem 
metade da diversão do que matar 
zumbis junto com outros jogadores 
ou amigos pode proporcionar.

Sangue por toda a parte

Uma katana pode ser estilosa, 
mas não é a arma mais 
eficiente contra zumbis
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O modo multiplayer dá a possibilidade 
de você e até mais cinco amigos se 
juntarem para matar hordas de zumbis. 
Todas as partidas consistem de quatro 
ou mais ondas com um número que varia 
de acordo com o número de jogadores 
no jogo. A coisa só fica desbalanceada 
quando se tem, por exemplo, quarenta 
zumbis em uma horda e seu time todo 
morre, com você ficando sozinho para 
enfrentar essa quantidade de inimigos 
sozinha. Porém, mesmo se apenas um 
membro do seu time sobreviver e derrotar 
a onda, todos os outros jogadores serão 
revividos para o próximo combate.

Toda a vez que uma onda é destruída, 
você tem cerca de três minutos para 
utilizar o terminal selecionado pelo game 
para fazer upgrade de seu equipamento, 
comprar munição ou armas novas e, o 
mais importante de tudo, se preparar 
fisica e espiritualmente para a próxima 
horda que está a caminho! Toda essa 
quantidade de ondas, uma atrás da 
outra, serve para também treinar os 
jogadores para o desafio maior: após 
quatro hordas, um chefão poderoso irá 
aparecer. As táticas para vencer cada 
um desses desafiadores inimigos irá 
variar e é sempre bom ficar atento aos 
outros zumbis que eles podem invocar.

O Dr. Hans é o um dos chefões 
que os jogadores irão encontrar.

Zumbis... Zumbis por toda a parte!
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Um dos aspectos 
mais divertidos 
do game é a 
possibilidade 
de personalizar 
seu personagens 
com as roupas e 
acessórios mais 
inusitados. Chapéus, 
jaquetas, botas, 

Mate, mate, mate!

Os Fleshpounds são os Zeds mais 
chatos e complicados de eliminar.

tudo pode ser customizado para deixar seu personagem da forma que você quiser 
(mesmo que ele fique bizarro no final). Além disso, cada classe vêm com atributos 
e armas especiais que você pode melhorar ao longo do combate com as hordas. 
Não se esqueça de partilhar os lucros da luta com seus companheiros, porque 
com dinheiro você pode conseguir mais munição e armas melhores (praticamente 
essenciais quando se está enfrentando uma horda de zumbis assassinos).

Uma das coisa que a Tripwire, produtora do game, não quer que o jogador se 
preocupe quando estiver jogando Killing Floor 2 é com a história. Porque aqui ela 
não existe. E a empresa está mais do que certa em não se preocupar com uma 
trama para tentar criar consistência no game (você até pode descobrir durante as 

partidas alguns pontos sobre a história “clichê”, que envolve 
um dos chefões do game provocando o apocalipse zumbi 

ao tentar criar uma raça de super-soldados) . Killing Floor 
2 tem uma mecânica de combate tão bem desenvolvida, 

fluida e divertida que 
somente poder matar 
zumbis a torto e a direita 
já vai ser o suficiente para 
agradar qualquer jogador 
que estiver procurando 
tanto uma diversão 
casual ou um desafio 
mais complexo. Um 
dos pontos curiosos do 
universo de Killing Floor 
é que aqui os zumbis 
são chamados de Zeds.

Acessórios para todos os gostos
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O Infernal Realms é um dos 
mapas mais bonitos do game.

Os ambientes disponíveis nos mapas 
do game são muito bem trabalhados, 
tanto visualmente quanto em termos 
de jogabilidade. Os cenários são tão 
intricados que eles oferecem uma 
experiência única na hora de montar 
estratégias para combater as horas de 
zumbis. Por exemplo, as catacumbas 
são ótimas para encontrar lugares 
para se esconder quando precisar 
recarregar suas armas ou sua energia. 
Já mapas abertos como Paris são 
perigosos por oferecerem um mundo 
tão aberto, onde as ondas de zumbi 
podem aparecer de qualquer lugar 
quando você menos espera.

Kill it with fire!!

Mesmo que a falta de uma trama não atrapalhe a experiência de um jogo tão direto 
e objetivo quanto Killing Floor 2, as similaridades com seu antecessor certamente 
tornam difícil diferenciar os dois games. O sistema de classes de personagens é 
o mesmo, e a forma como você pode personalizar seu sobrevivente e escolher 
seu armamento continua similar. Não fossem pela ótima quantidade de mapas 
diferentes e os novos tipos de armas 
disponíveis, seria difícil dizer se o 
jogador está jogando um ou outro. Aliás, 
utilizar a Unreal Engine foi uma boa 
escolha para os desenvolvedores do 
game, pois conseguem fazer um bom 
proveito do gráfico realista que o motor 
de renderização proporciona (ou seja, 
sangue e vísceras bem convincentes). 
Uma pena que no PS4, pelo menos, 
esse gráfico não seja tão otimizado, 
pois o console esquenta rapidamente 
quando se está em uma partida online.
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Certamente o maior trunfo de Killing Floor 2, e 
o elemento que me fará (e a muitos jogadores 
também) retornar ao game e participar de 
quantas partidas puder sobreviver, são as 
armas disponíveis. O arsenal é tão variado 
e cada arma lhe faz sentir tão poderoso que 
cada morte de Zed é uma satisfação. Seja com 
uma arma com serra ou mesmo um atirador 
de pregos, as formas de se matar zumbis 
são variadas e os monstros são tão cheios 
de surpresas que cada partida nunca é igual 
a anterior. Então se você está procurando 
uma experiência de apocalipse zumbi que 
somente lhe peça que mate, mate e mate, 
Killing Floor 2 é a sua melhor escolha.

Se ficar sem munição, nunca se esqueça: CORRA!!!
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• Diversão simples com muitos zumbis;
 
• Variedade de armas poderosas;
 
• Modo co-op bem 
desenvolvido e divertido.

• Muito parecido com o seu antecessor

Nota8.5Killing Floor 2 - PS4/PC 
Desenvolvedor Tripwire Interactive 
Gênero Tiro em primeira pessoa
Lançamento 18 de novembro de 2016

Prós Contras
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por Pedro Vicente

Revisão: Ana Krishna Peixoto 
Diagramação: Emanuel Neves

Watch Dogs 
faz justica a serie

O mundo de análises de jogos de videogame é bem peculiar. Um dos pontos 
que o distingue da crítica de outras mídias é que suas notas tendem a ser 
infladas. Talvez isso se dê pelo fato de que tanto álbuns musicais quanto 
filmes, por exemplo, são avaliados também por um segmento da crítica que 
está mais embasado por décadas de discussão acerca da mídia e suas obras. 
Os games se deparam com um bom segmento de críticos que estudam a 
fundo a mídia, mas um que ainda está engatinhando e que é muito pequeno.

PS4

PC

XBO
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Toda essa construção é para dizer 
que o primeiro Watch Dogs, um 
jogo que eu considero medíocre no 

melhor dos casos, possui uma nota no 
metacritic por volta de 80. Watch Dogs 2, 
entretanto, se encaixa muito mais em 
uma experiência quantificada na casa 
da nota 8, sendo um game interessan-
te, polido e divertido o suficiente, ainda 
que não figure no grupo de obras que 
elevam os patamares da mídia e que 
fizeram de 2016 um ano tão bom.

Watch Dogs 2, sobretudo, faz justiça 
à série e consegue levar adiante algu-
mas ideias e propostas que não foram 
muito bem trabalhadas em seu ante-
cessor. A primeira alteração imedia-
tamente observável é a mudança de 
tom da série. O primeiro game queria 
trazer um enredo sério, com uma dis-
cussão profunda, mas esbarrava em 
diálogos mal escritos, um roteiro sem 
graça e personagens desinteressantes, 
sem contar os problemas mecânicos.
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WD 2 resolve esse ambiente de vergonha alheia 
abraçando o caricato. O jogo não se leva a sério, e 
por mais que situações absolutamente importantes 
e gritantes da nossa sociedade como controle da 
informação ou exercício da política nas mãos de 
corporações sejam tratados, tudo é feito de forma leve. 
A DedSec de São Francisco é composta por militantes 
virtuais, muito mais ligados aos memes e seguidores 
do que à ação direta e luta de classes, por exemplo.

Isso traz um problema, talvez o mais sério do jogo, que 
eu tratarei mais adiante, mas mostra também a leveza 
que o tom “filme de hackers dos anos 1990 e início 
dos 2000 que invariavelmente passará na sessão da 
tarde” pede. Os membros da DedSec são jovens em 
busca de expor segredos e informações escondidas da 
população, mas buscam, sobretudo, mais seguidores.
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Tanto as interações entre os membros quanto 
o formato das missões trabalha em favor des-
sa ideia e desse tom descontraído. Cada gru-
po de missões tem um enredo fechado, que 
te coloca em confronto direto com alguma si-
tuação. Isso vai de expor um grupo religioso 
que está extorquindo seus fieis a invadir a sede 
da Ubisoft São Francisco e vazar o novo trailer 
de um jogo. Cada uma destas missões termi-
na com uma mensagem do grupo, expondo 
uma situação e chamando mais seguidores.

Em um mundo de informações múltiplas, é in-
teressante ver como Watch Dogs 2 mostra si-
tuações isoladas que formam um todo. Tam-
bém é bacana como os integrantes do grupo 
e o enredo vai se desenrolando, sem muitas 
pretensões, mas fiel à ideia de ser leve, jovem, e 
até mesmo meio bobo. A DedSec e seus membros 
poderiam muito bem estrelar a nova temporada 
de Malhação, e não há nada de errado com isso.
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Mas as missões também funcionam do 
ponto de vista do enredo por funciona-
rem mecanicamente. Os cenários são 
bem construídos, dão uma boa gama 
de entradas e formas de utilizar apa-
ratos e bugigangas tecnológicas. A me-
lhor forma de se jogar Watch Dogs 2 é 
brincando com os guardas, usando a 
tecnologia ao seu favor para passar des-
percebido. Uma mescla dos estilos ghost 
e trickster é onde o jogo brilha mais.

É possível atirar e matar todo mundo, 
mas isso é bem mais difícil, já que o Mar-
cus morre rapidamente. Pessoalmente 
acho ótimo que seja assim, para limitar 
a forma agressiva de jogar, que em nada 
casa com o enredo e com as personali-
dades dos membros da DedSec. Mas é 
a Ubisoft, uma publicadora de grande 
importância, e seus jogos precisam ser 
massificados em vendas. As armas e o 
estilo agressor foram colocados no jogo.

Uma bela oportunidade se perdeu, já 
que o assassinato poderia acarretar em 
perda de seguidores e de habilidades 
desbloqueadas com pontos. Seria uma 
forma de casar de forma interessante o 
enredo com a progressão e a árvore de 
habilidades, ao mesmo tempo em que 
reforçaria a personalidade de Marcus e 
seus amigos: eles não são matadores, são 
jovens hackers que gostam de memes e 
de expor informações escondidas. Ainda 
que mal construído, o Aiden Pearce ainda 
possuía algum lastro no enredo para ser 
um vigilante e matar quem fosse neces-
sário, o que não é o caso aqui em WD 2.
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Usar os hackeamentos e os equipamentos como o drone e o jumper é a 
forma pela qual vamos brincar com os guardas e inimigos e chegar em 
nossos objetivos dentro das missões. O leque de opções é satisfatório e 
você pode usar explosões, carros, empilhadeiras e os próprios celulares dos 
inimigos para os incapacitar ou tirar sua atenção por alguns momentos.

O drone ajuda no reconhecimento da área, fazendo com tenhamos a nossa 
disposição as informações necessárias para planejar nosso caminho. Ele, 
assim como o jumper, também é útil para realizar os hackeamentos, já 
que tudo que está em nosso campo direto de visão pode ser hackeado.

As missões principais e secundárias, e também lugares que possuem 
itens escondidos ao longo do mapa, acabam trazendo uma série de 
obstáculos diferente, mas que possui uma identidade em sua “resolução”. 
A possível repetição de mecânicas acaba sendo bem contornada 
pelos diferentes lugares e possibilidades que encontramos.
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Falando nesses locais, Watch Dogs 2 traz uma São 
Francisco visualmente chamativa, mas usual para 
o que há de jogável. Ela é contida, não trazendo 
uma mapa gigantesco, mas um número de lugares 
razoável para interagirmos. É bacana como 
ganhamos seguidores e, portanto, pontos para 
gastar na árvore de habilidades, ao tirarmos selfies 
em frente a um lugar importante da cidade. É uma 
forma bem legal de fazermos o “turismo virtual” 
que tanto agrada à Ubi, ao mesmo tempo em que 
faz sentido dentro do contexto do enredo e de um 
open-world em uma recriação de cidade real.

Outras missões e tarefas paralelas envolvem 
dirigir bastante, realizar corridas de moto, 
lancha e drone, além de buscar itens especiais, 
como pintura para o carro e roupas. Existem 
também as músicas e apenas o que eu vou falar 
sobre elas é que tem Daniela Mercury (com 
a canção Rapunzel). Nada mais importa.
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A cidade é um dos grandes atrativos do título. Passear pela rua do teatro Castro, 
pelas empresas de tecnologia do Vale do Silício, ou pela prisão de Alcatraz é 
extremamente prazeroso. Também dá para fazer muita coisa divertida na cidade, 
como ver informação sobre a vida dos transeuntes e até mesmo gastar horas em 
uma pista molhada de motocross. No meu caso, fiquei acelerando e indo em direção 
ao mar, me jogando da moto para ser arremessado o mais distante possível.

São Francisco é colorida, o layout do celular (e consequentemente menu do 
jogo) do Marcus é colorido, nossas roupas e carros são coloridos. Há uma 
tendência que tudo seja leve, visualmente colorido e divertido em Watch Dogs 
2. Cabe ressaltar que a péssima direção do jogo anterior foi refinada para essa 
sequência, fazendo com que seja realmente bacana ir de um lugar ao outro.

O segundo título é como seu tom e enredo propõem, traz momentos divertidos e é 
muito bem feito dentro de sua proposta, mas sua proposta é justamente não se levar 
tão a sério. Watch Dogs 2 não propõem situações narrativas interessantes, mesmo o 
acesso à informação estando presente no cerne de seu enredo e de suas mecânicas. 
Também não traz uma história tão elaborada, ainda que competente. Seus personagens 
são bobos, mas isso está dentro da proposta. É um jogo muito análogo aos bons 
filmes blockbuster, nos quais você entra para assistir e se diverte muito, mas nem a 
mídia e nem você como espectador ganharam algo relevante com a experiência.
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Com menos pontos de interesse (completamente desinteressantes) no mapa em 
comparação ao primeiro Watch Dogs, mas com atividades (da história ou opcionais) 
muito mais interessantes e condizentes, Watch Dogs 2 faz justiça à série. Não que 
importe muito, mas ele conquistou a nota 8 que seu antecessor jamais mereceu. 

• Ambiente e enredo leves que não se 
levam a sério e trabalham bem com isso;
• Missões e mecânicas interessantes 
e bem conduzidas;
• Melhora substancial na direção;
• Recriação contida e interessante 
da área de São Francisco;

• Perde algumas oportunidades interessantes 
de unir narrativa e progressão de habilidades;
• Ainda sofre com muita repetição 
em alguns objetivos, ainda que 
trabalhe bem para contornar;
• Estilo de jogo agressor é muito 
aquém dos outros dois.

Prós Contras

Nota8Watch Dogs 2 (PC/XBO/PS4) 
Versão utilizada para análise: PS4
Desenvolvedor Ubisoft
Gênero Ação/Aventura
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por Ailton Bueno

Revisão: Bruno Alves
 Diagramação: Fábio Hamada

Top 10: Os piores defeitos 
na história dos games

Os videogames são fonte de diversão para uma grande parte da população do nosso 
planeta. Mas, ao mesmo tempo, há certas situações que deixam os gamers em estado 
de fúria extrema: os defeitos de fabricação que os consoles podem apresentar durante 
a sua vida útil. E hoje vamos falar dos dez piores defeitos já registrados nessa indústria.
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O Nintendo 64 foi o console da Nintendo durante 
a quinta geração dos videogames. O seu 
controle era amado por uns e odiado por 

outros. Ele é anatomicamente diferente dos 
demais, possuindo no meio o causador da 
discórdia: uma alavanca analógica. Seu formato 
e posição, apesar de diferente, era ideal para 
jogos de tiro e extremamente confortável. 

Mas esse analógico era frágil. Alguns jogos 
exigiam movimentos bruscos no controle, e após 
algum tempo a firmeza da peça fica comprometida, 
como se estivesse quebrada. Isso afetou a jogatina de muita 
gente. E, mesmo que o controle continuasse funcionando normalmente, 
ficava indo para um lado só, já que era impossível mantê-lo centralizado.

10. Nintendo 64 - O Controle Analógico do N64

O Nintendo 3DS é um dos portáteis mais bem-sucedidos na história da indústria 
dos video games. Com seus aproximadamente 61 milhões de cópias vendidas 
(somando todas as versões), ele está na ativa até hoje, recebendo grandes jogos. 

9. Nintendo 3DS - As marcas na tela de cima do 3

Porém, o modelo original do 3DS 
teve um problema de design que 
deixou muita gente irritada. Ao 
deixar o console fechado por um 
longo período de tempo, uma “trilha” 
ficava marcada na tela de cima, pois 
os limites da tela de baixo ficavam 
encostando incessantemente na 
tela de cima. Isso acabava deixando 
muita gente revoltada, já que 
demandava um certo esforço com 
a limpeza frequente da tela.
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A Sony lançou em 1994 um dos consoles 
que revolucionou a forma como 
jogamos videogames. Seu controle 
com dois botões de ombros adicionais 
e posteriormente os dois analógicos 
viraram padrões da indústria nos 
dias atuais. Mas teve um problema 
que deixava os jogadores doidos: os 
problemas no canhão de leitura dos CDs. 

Essa pecinha ficava com problemas 
após pouco tempo de uso e 
“desalinhava”. Isso fazia com que, 
após um ou dois anos de uso, 
o console fosse enviado para a assistência técnica para alinhar o canhão ou 
substituir a peça. Quem não tinha condições de fazer essa troca precisava de 
verdadeiros malabarismos para deixar o videogame operando. Era necessário 
deixar o console de pé, de cabeça para baixo ou simplesmente rezar.

8. Sony PlayStation - Os problemas no canhão

7. Nintendo Wii U - Bateria de curta duração

O Nintendo Wii U não foi o maior acerto da Nintendo na história dos games, 
mas ainda esse ele teve um problema que, pelo menos pra mim, incomodava 
bastante: a bateria do Game Pad durava muito pouco tempo, entre três e seis 
horas, p que, se pararmos para pensar friamente, é um tempo muito curto.

A Nintendo provavelmente 
colocou uma bateria de pouca 
duração para cortar custos 
de produção. Posteriormente 
começaram a vender baterias 
que duravam entre seis e doze 
horas. Com o vindouro Nintendo 
Switch, nos resta esperar para 
saber se o console irá padecer 
do mesmo problema que a 
ovelha negra da Nintendo.
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6. PlayStation 2 - Problemas no canhão, parte 2

E mais um console da Sony aparece na nossa lista. O 
PlayStation 2 recebeu alguns dos melhores jogos já feitos, 
mas o aparelho não deixou de ter os mesmos problemas 
do seu antecessor. Só que, dessa vez, o causador do 
problema era um elemento extra que foi adicionado ao 
console, a capacidade de rodar DVDs. Naquela época 
isso era algo extraordinário e fez com que muita gente 
comprasse o console para ter acesso a esse dispositivo.

Só que isso fazia com o que o leitor do canhão 
trabalhasse mais intensamente do que se fosse com 
um jogo. E mais uma vez o jogador precisava mandar 
o console para assistência para alinhar ou substituir o 

canhão. Na época do lançamento, a Sony disponibilizou 
um suporte que já deixava o console em pé; os fãs brincaram 

dizendo que eles já previam esse problema, e não deixaram de ter razão.

5. NES - O conector de cartuchos

A Nintendo entrou no mercado de consoles caseiros com o seu 
NES (Nintendo Entertaiment System), carinhosamente apelidado de 
Nintendinho. E, no começo de sua vida, um problema fazia com que os 
jogadores passarem mais tempo assoprando o cartucho do que jogando 
propriamente dito. O defeito se localizava no mecanismo de leitura. 

O NES tinha uma tampa frontal que precisava 
ser aberta para que o cartucho fosse colocado 
e encaixado no mecanismo de leitura, porém, 
uma certa força era necessária para que fosse 
realizado o encaixe perfeito. E isso acabava 
desgastando o mecanismo, que entortava com 
o tempo, dificultando a leitura do jogo. Esse 
problema foi sanado nas versões posteriores 
do console, mas acabou deixando muitos 
jogadores revoltados na época de lançamento.
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Um pouco depois de estourar o problema 
das três luzes da morte no Xbox 360, todo 
mundo achava que o PS3 estava livre de 
problemas, mas a realidade foi um pouco 
diferente. Alguns relatos apareceram de 
usuários com uma luz amarela no console 
que não fazia com o que o mesmo 
não funcionasse mais. Posteriormente 

foi descoberto que essa luz significava um problema no hardware do PS3. 

O problema estava no sistema de refrigeração interno do console, que perdia a 
sua capacidade de resfriamento devido a algum fator externo, e isso impedia a 
circulação de ar. Isso acarretava em um superaquecimento que causava danos 
ao processador e prejudicava o funcionamento do console. Outras circunstâncias 
causavam o problema, como problemas elétricos ou a troca do HD.

3. Game Boy Advance - Falta de luz

Em 2001 a Nintendo lançou o sucessor do terceiro videogame mais vendido na história 
dos games, o Game Boy Advance. Por ser um portátil, espera-se que possamos jogar 
em qualquer lugar, mas isso não 
se aplicava ao GBA. O portátil 
não possuía iluminação interna, 
o que o impedia de ser utilizado 
em ambientes com luz natural. 

Além disso, o console funcionava 
a pilhas AA, o possível motivo pelo 
qual a Nintendo tenha lançado 
o console sem a iluminação. 
Posteriormente um acessório 
foi lançado para sanar esse 
problema. Mas ainda assim ficava 
muito estranho jogar com aquela “luminária” 
improvisada. O problema só foi corrigido com o lançamento 
do Game Boy Advance SP, que possuía iluminação interna e bateria recarregável.

4. PlayStation 3 - Luz amarela da morte
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2. PlayStation 4 Pro - Problemas de desempenho

Para fechar a quadra com os consoles da Sony, temos aqui o recém lançado PlayStation 
4 Pro na nossa lista. O console é considerado o mais 
forte do mercado atual e promete rodar jogos em 4k, 
mas não é exatamente isso o que está acontecendo. 
Durante as suas primeiras semanas de lançamento vários 
problemas foram identificados pelos jogadores, mas as 
razões por trás destes ainda não foram identificados. 

Existem relatos de que o console está rodando jogos 
com um desempenho pior que primeiro PS4 lançado, 
além de problemas em televisores que não possuem 
a definição em 4K; jogos como The Last of Us foi um 
dos que apresentaram esse problema. Eventualmente 
esses problemas serão corrigidos, e possivelmente 
jamais iremos saber o que causou essas dificuldades no início da vida do Pro.

1. Xbox 360 - As três luzes da morte

O Xbox 360 foi e é um dos consoles mais vendidos e jogados aqui no Brasil, mas 
o começo da sua vida no mundo todo foi recheado de polêmicas. Alguns consoles 
apresentavam problemas estruturais que matavam sua vida útil, carinhosamente 
apelidados de “três luzes da morte”. Muito consumidores 
tiveram esse problema e isso quase acabou com os 
planos da Microsoft na indústria dos videogames.

Esse problema aconteceu devido a falha no design 
do Xbox 360 em conjunto com o tipo errado de solda. 
Além disso, o console contava com um sistema de 
refrigeração extremamente barulhento. A Microsoft 
na época se recusou a efetuar o reparo dos aparelhos 
que estavam fora da garantia, mas depois de 
diversas brigas eles cederam e disponibilizaram três 
anos de garantia para quem teve o problema. No 
fim, depois de um fiasco de um bilhão de dólares, a empresa aprendeu e lançou o 
Xbox One, que até agora não apresentou nenhum problema físico mais sério.
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por Karen K. Kremer

Revisão: Arthur Maia
 Diagramação: Guilherme Lima

Por dentro do PlayStation 4 
Pro/Slim e o Xbox One S

A nova geração de consoles vem fazendo um enorme sucesso entre os gamers 
e tem dado suporte a inúmeras inovações no campo gráfico e tecnológico dos 
jogos. Contudo, em 2016, a Sony e a Microsoft resolveram apostar mais alto e 
anunciaram as novas versões do PlayStation 4 e do Xbox One, o PlayStation 
4 Pro/Slim e o Xbox One S. Então, é hora de escrever aquela carta caprichada 

para o Papai Noel trazer estes consoles aprimorados neste Natal.
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Apesar da novidade, a pergunta que todos 
querem saber é: qual a diferença entre o 
PlayStation 4 Pro/Slim e o Xbox One S para 

seus respectivos consoles convencionais? Pois 
bem, vamos conhecer estes novos lançamentos e 
refletir se é hora de comprar um novo videogame 
ou ficar com seu PlayStation 4 ou Xbox One.

PlayStation 4 Slim e PlayStation 4 Pro: 
Sony entre o melhorado e o profissional

Como o próprio nome sugere, o 
PlayStation 4 Slim é uma versão reduzida 
do PlayStation 4 tradicional, com as 
dimensões de 26,5 cm de largura x 3,9 
cm de altura x 28,8 cm de profundidade. 
Com design mais arredondado nas 
extremidades, cor totalmente fosca e 
sem a antiga divisória, o PlayStation 4 
Slim também é mais leve (pesa cerca de 
2kg) e econômico (consome 28% menos 
energia do que o anterior), além de contar 

PS 4 PS 4 SLIM

com duas portas USB frontais, porta de 
energia, HDMI, auxiliar e ethernet.

Sobre a qualidade de exibição dos jogos, o 
PlayStation 4 Slim possui o mesmo hardware 
do PlayStation 4, ou seja, ele roda os games 
com a mesma qualidade que a versão 
tradicional. Através do PlayStation 4 Slim, 
a Sony oferece uma versão menor e mais 
barata do PlayStation 4, sem acrescentar 
qualquer diferencial ao quesito gráfico.
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Para aqueles que procuram um 
desempenho melhor, rapidez e gráficos 
mais nítidos e aprimorados, a Sony 
reservou o PlayStation 4 Pro. O maior 
destaque do modelo é a resolução 4K, o 
modo HDR e a integração mais adequada 
com o PlayStation VR. Ao contrário 
do PlayStation 4 e sua versão Slim, o 
PlayStation 4 Pro possui tamanho e peso 
maiores. Além de robusto, o console é 
atualmente o mais potente da Sony.

O novo design também exclui a superfície 
esmaltada do lado esquerdo e trás 
uma cor fosca com o logo da Sony no 
centro. As bordas também deixaram 
de ser com pontas e passaram a ser 
arredondadas, bem como há três 
camadas no console com aberturas 
laterais para melhor ventilação, 
evitando o aquecimento em demasia.

PS 4 PRO
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Apesar do PlayStation 4 Pro dar suporte às melhores tecnologias 
audiovisuais do mercado, é importante destacar que o jogador deve 
possuir uma televisão com os recursos 4K e HDR, caso contrário, 
as mudanças não serão significativas. O mesmo fator vale para os 
jogos: apenas games que receberam atualização para as versões 4K 
e HDR irão rodar com esta qualidade no console. Então, antes de 
comprar, é bom ter em mente os jogos disponíveis com suporte para 
a tecnologia do PlayStation 4 Pro, e se sua televisão tem suporte para 
4K e HDR, senão, ela será mais um item para sua cesta de compras.

Multiplayer de Battlefield 1 no PS4 Pro
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Xbox One S, a versão Slim da Microsoft

Xbox One S significa Xbox One Slim, 
ou seja, o novo modelo do console da 
Microsoft traz poucas novidades gráficas 
comparado ao Xbox One padrão, porém, 
inova em sua versão mais light. O Xbox 
One S destaca-se por seu tamanho 
discreto, 40% menor que o Xbox One, e 
pela cor branca, que destaca seu design. 
O lançamento da Microsoft também tem 

melhorias no controle: o novo joystick 
possui tecnologia Bluetooth, que tem o 
dobro do alcance, e um design levemente 
melhorado. Outra novidade é a falta 
da porta para o sensor de movimentos 
Kinect, que não está presente no Xbox 
One S, porém, para os que são assíduos 
dessa tecnologia, há uma porta disponível 
para um adaptador do periférico.
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Sony ou Microsoft? Eis a questão

Os novos consoles da multinacional 
japonesa e a transnacional americana 
são elegantes e trazem inúmeras 
novidades no quesito gráfico, levando 
os games ao patamar das grandes 
produções hollywoodianas. Assim, fica 
a cargo do jogador optar pelo console 
que mais lhe agrada e que possui 
seus jogos e franquias favoritos. Mas 
convenhamos, o ideal seria comprar 
todas essas maravilhas, não é? 

A ausência do Kinect no novo modelo 
levanta questões sobre a situação de 
continuidade ou descontinuidade do 
recurso para os consoles futuros da 
Microsoft. Mas, ao contrário da versão Slim 
da Sony, o Xbox One S já possui tecnologia 
4K e HDR inclusos. Porém, o recurso 4K do 
novo modelo da Microsoft não funciona 
para jogos, mas sim para outras mídias 
audiovisuais, como filmes e séries com a 
resolução 4K, enquanto o recurso HDR está 
disponível para todos os games do console.

O desempenho do Xbox One S é 
praticamente o mesmo do Xbox One, 
com acréscimo do HDR. Então, os 
jogadores que desejam uma versão mais 
potente do console da Microsoft devem 
esperar pelo projeto de codenome 
Xbox One Scorpio, anunciado para 
2017, que promete trazer funções e 
tecnologias mais avançadas do que 
os atuais Xbox One e Xbox One S.
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Adorado por jogadores ao redor do mundo, o Mega Drive fez do Brasil o seu lar. Aqui, ele 
permanece vivo não só nas lembranças de quem vivenciou o seu auge durante a Guerra 

dos Consoles, mas também no coração dos fãs que acompanham com entusiasmo os 
vários relançamentos do console no país. E é atendendo aos pedidos dessa apaixonada 

legião de fãs que a TecToy relançará o saudoso 16-bit da Sega no Brasil em 2017, 
marcando, mais uma vez, o retorno do Mega Drive ao cenário brasileiro de videogames. 

por Ítalo Chianca

Revisão: Érika Mitie Honda 
 Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

O retorno do Mega Drive
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Depois de enfrentar a Nintendo na geração 8-bit em uma difícil batalha 
entre Master System e NES, a Sega, que já havia conquistado um 
espaço considerável no mercado de jogos eletrônicos (principalmente 
na Europa, na Austrália e no Brasil), dava um passo adiante, 

lançando em 1988 o Mega Drive (Genesis na América do Norte). 

Usando a placa System16 (famosa em arcades da época, como Golden Axe, 
Altered Beast e Shinobi) como base para o desenvolvimento do console, a Sega 
conseguiu criar um videogame robusto e poderoso capaz de rodar com extrema 
qualidade os jogos dos arcades produzidos pela própria empresa, além de 
títulos exclusivos que faziam uso das capacidades técnicas do aparelho. 

Combinando a qualidade de seus jogos com uma massiva campanha de marketing, o 
Mega Drive conquistou os jogadores no final da década de 1980, tornando-se, inclusive, 
sucesso de vendas nos Estados Unidos e diminuindo radicalmente o domínio da 
Nintendo por lá. Até as softhouses, como Konami, Capcom, Hudson, Tecnosoft, Namco 
e Electronic Arts, antes praticamente subordinadas à Nintendo, passaram a produzir 
jogos para o novo console da Sega, sinalizando, assim, o fim do monopólio nintendista. 

A genesis

Embalagem original
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Mega sucesso

Com um sistema poderoso, ótimas parcerias, um marketing agressivo, foco no 
público mais jovem e, principalmente, excelentes jogos, o Mega 
Drive se tornou um sucesso comercial, acabando 
com a hegemonia da Nintendo. Até o Mario, 
símbolo dos videogames na época, estava com o 
seu posto ameaçado pelo novo mascote da Sega, 
o Sonic, que se apresentou ao mundo em 23 de 
junho de 1991 no game Sonic the Hedgehog. 

Carismático, descolado e veloz, o ouriço azul era a 
representação do Mega Drive na década de 1990. 
Diferente da proposta infantil de Mario e da 
própria Nintendo, Sonic e Sega passavam a 
imagem de serem mais modernos para 
o público mais jovem. E foi assim 
que a Sega se tornou uma das 
gigantes do entretenimento 
virtual e Sonic se transformou 
em um clássico imediato.

44
gameblast.com.br

MEGA DRIVE



Com o passar dos anos, a rivalidade entre Nintendo e 
Sega só continuava a crescer, com as duas empresas 
lançando jogos cada vez melhores para tentar conquistar 
o maior número de jogadores possível. Dessa Guerra 
dos Consoles, o Mega Drive recebeu títulos excelentes 
que marcaram a geração, como Golden Axe, Gunstar 
Heroes, Sonic the Hedgehog 2, Comix Zone, Altered 
Beast, ToeJam & Earl, Castle of Illusion, Streets of Rage, 
QuaskShot, Kid Chameleon, Beyond Oasis, Michael 
Jackson’s Moonwalker, Ristar, Ayrton Senna’s Super 
Monaco GP, Landstalker, entre tantos outros.

Mega sucesso

No Brasil, o Mega Drive chegou através da TecToy. A empresa, fundada em 1987, 
foi uma das poucas representantes da Sega na fabricação e na distribuição de 
seus consoles. Por aqui, a empresa iniciou a parceria com o lançamento da pistola 
Zillion. Em seguida, veio a distribuição oficial do Master System e de todos os outros 
consoles da Sega. Mas, foi com o Mega Drive que a TecToy se consolidou no mercado 
de jogos no Brasil e, por que não dizer, no mundo, já que seus títulos e consoles 
exclusivos são objeto de desejo entre fãs e colecionadores de todos os cantos. 

Após diversos relançamentos do Mega Drive ao longo dos anos, indo de versões 
comemorativas, portáteis e até outras que passavam longe da qualidade esperada 
pelos consumidores, a TecToy resolveu celebrar os 30 anos do 16-bit da Sega com 
estilo, prometendo para junho de 2017 uma nova versão do Mega Drive, atendendo 
aos pedidos dos fãs e, claro, buscando uma nova receita para a empresa. 
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Retorno da lenda

Anunciado com muita expectativa - coincidentemente dias depois da Nintendo 
tornar público o lançamento do NES Mini - , o “novo” Mega Drive da TecToy 
chegará às prateleiras brasileiras cercado de muita nostalgia, dúvidas, reclamações 
e entusiasmo, marcando o retorno de um gigante do mundo dos games. 

Ouvindo aos fãs, a TecToy realizou diversas campanhas em suas redes sociais a fim 
de saber qual seria o grande desejo dos jogadores em um futuro novo/velho console. 
Não deu outra e o Mega Drive foi de longe o mais aclamado, junto de um pedido ainda 
mais específico: que ele fosse produzido o mais próximo possível do modelo original. 

Preço camarada
Desde 31 de outubro de 2016 já é possível comprar 
em pré-venda o novo Mega Drive por R$ 399,00, ou 
R$ 379,00 no boleto. Mas, a TecToy já avisou que esse 
preço é promocional e que a partir do lançamento 
em 2017 ele será reajustado para R$ 450,00.

Presente para todos
Segundo o presidente do conselho da Tectoy, Stefano Arnhold, 
“Relançar o Mega Drive, o mais bem sucedido videogame da 
Sega, foi a forma que encontramos para comemorar os 30 anos 
da Tectoy e ao mesmo tempo homenagear toda uma geração 
que viveu intensamente conosco as décadas de 80 e 90”.

46
gameblast.com.br

MEGA DRIVE



Envolto de muita nostalgia, o Mega Drive será relançado em junho de 2017, 
com direito à carcaça idêntica a do primeiro modelo lançado no Brasil, controle 
de três botões, caixa e manuais como no original. Além disso, o pacote conta 
também com componentes atuais que fazem o mesmo trabalho do hardware 
clássico, entrada para cartuchos, 22 jogos na memória e ainda um leitor de 
cartão SD que permitirá, provavelmente, o uso de roms no aparelho.

A promessa é a de que o novo console tenha um desempenho bastante semelhante 
ao original, pois fará uso de componentes que farão a simulação do hardware original 
que, infelizmente, não é possível ser recriado pela incapacidade de produção da maioria 
das peças utilizadas nas primeiras versões fabricadas, ainda na década de 1980. 
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Para sentar e jogar
O Mega Drive será lançado com 20 jogos na memória. Caso 
você não tenha mais cartuchos ou se o próprio console 
não rodar jogos através de cartão SD (nada foi confirmado 
nesse sentido ainda), ainda será possível se divertir com 
alguns clássicos dos anos 80 e 90. São eles: Alex Kidd 

in the Enchanted Castle, Alien Storm, Altered Beast, Arrow 
Flash, Bonanza Brothers, Columns, Decap Attack, E-Swat, 

Fatal Labyrinth, Flicky, Gain Ground, Golden Axe, Golden Axe 3, 
Jewel, Master, Kid Chameleon, Last Battle, Out Runners, Sega 

Soccer, Shadow Dancer,, Shinobi 3, Sonic 3 e Turbo Outrun.

Analisando as especificações técnicas, contudo, teremos um videogame bastante 
similar ao Mega de 30 anos atrás. A ressalva que fica é sobre o anúncio da não 
compatibilidade completa do aparelho com os jogos lançados, principalmente com 
os games que possuem chips especiais, como Virtua Racing e Sonic & Knuckles. 
Mesmo assim, provavelmente será possível jogá-los através do cartão SD.

Faltando praticamente meio ano até o lançamento do novo Mega Drive, só 
nos resta esperar pelos novos capítulos dessa história. Que, aliás, poderá 
vir cheia de novas surpresas, como a produção de novos controles de seis 
botões e até de novos cartuchos, caso as licenças adquiridas na época 
ainda permitam novas produções. Não custa nada sonhar, não é?
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Tempo de nostalgia 

Com o desapego material que vivemos nesses tempos de imediatismo, poder 
vivenciar o relançamento de um videogame clássico, que marcou época no mundo 
dos games e principalmente no Brasil, é motivo para comemorar. Além do mais, 
celebrar os 30 anos de atuação da TecToy, uma das empresas que mais contribuiu 
para o desenvolvimento dos games no Brasil, é motivo de sobra para comemorar. E 
nada melhor do que reviver os grandes momentos que passamos ao lado do Mega 
Drive, seja em casa ou nas locadoras, com um console novinho. Que o Mega Drive 
marque um período de relançamentos nostálgicos em nosso país, e que cada vez 
mais jogadores conheçam a história dessa indústria vital que tanto amamos. 

Vida longa ao Mega Drive. 
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por Ailton Bueno

Revisão: Ana Krishna Peixoto
 Diagramação: Peterson Barros

A Tectoy nasceu como Tec Toy e foi fundada em 1987 por Daniel Dazcal com o intuito 
de explorar um campo até então em aberto no Brasil, os brinquedos de alta tecnologia. 

A empresa viveu o seu momento de glórias nos anos passados, porém, uma série 
de fatores fizeram com que ela perdesse o seu destaque, mas nunca o seu brilho. 

Aproveitando o anúncio do relançamento do Mega Drive original, vamos relembrar 
um pouco a história dessa empresa que fez a alegria de milhares de brasileiros.

RETROSPECTIVA TECTOY
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Um ano depois de sua fundação, em 1988, 
a Tectoy lançou no mercado os primeiros 
produtos da sua linha de brinquedos. 

O primeiro deles foi o Pense Bem, que era 
um quiz eletrônico e educativo, conquistando 
uma legião de fãs. Isso fez que ele ganhasse o 
prêmio de brinquedo do ano em 1988. O outro 
produto foi a Pistola Zillion, de propriedade da 
Sega, que funcionava com a tecnologia de raios 
infravermelhos, que acompanhava um sensor.

Em 1989,  a empresa começou uma parceria 
que mudou para sempre a forma de se jogar 
videogames no Brasil, a chegada do primeiro 
console da Sega, o Master System. O console 
conseguiu bater de frente com o NES, que 
estava no país de forma ilegal, mas que vendia 
muito. Um ano depois chegou aquele que 
muito consideram como um dos melhores 
consoles já feitos até hoje, o Mega Drive.

A Tectoy foi a primeira empresa a montar 
seus consoles no país, isso era necessário 
para que ela estabelecesse uma base sólida 
no mercado brasileiro. Possuindo o único 
console oficialmente no país, a Tectoy fez uma 
estratégia de marketing pesada com um curto 
programa na TV no período da tarde, que 
consistia basicamente em uma linha de dicas 
para ajudar os jogadores, chamada de Hot Line e 
um clube de vantagens chamado Master Clube.

O início da jornada

O topo da montanha

RETROSPECTIVA TECTOY
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Essa estratégia deu certo e tanto o Master 
System quanto o Mega Drive estavam em 
destaque no mercado, fazendo com que a 
empresa e a Sega tivessem lucros muito acima 
da média, ainda mais em um país afundado 
em problemas institucionais. Edições revisadas 
dos consoles eram lançadas todos os anos.

A empresa estava surfando em boas ondas e procurava 
manter o interesse do seu cliente nos consoles e 
acessórios. No ano de 1992 a Tectoy começou a 
exportar consoles para a América Latina. Em 1993, 
eles atingiram a marca de 1 milhão de consoles 
vendidos no país. Ainda no mesmo ano, sua primeira 
concorrente chegou oficialmente ao Brasil, a Playtronic, 
que veio em parceria com a Nintendo. Outro fator que 
afetou a empresa foi o falecimento do fundador da 
Tectoy, em 1994, o que fez com que Stefano Arnhold 
assumisse o posto de presidente da companhia

Em 1995 a Tectoy trouxe oficialmente 
para o Brasil o Sega Saturn por 
aproximadamente R$ 800,00, em 
uma época em que o salário mínimo 
girava em torno de R$ 100,00. A 
situação melhorou um pouco para o 
console em 1998, quando seu preço 
caiu para R$ 350,00 e começou a ser 
vendido em lojas de departamento e 
supermercados. O que, no entanto, 
impediu um maior sucesso do console 
foi a forte proteção contra a pirataria, 
coisa que o PlayStation aceitava mais 
facilmente, já que entrava do Paraguai 

já modificado para aceitar jogos piratas. Os clientes procuravam sempre uma 
maneira de gastar menos com os jogos, e a pirataria proporcionava isso. Como 
o console da Sega era extremamente bem protegido, os clientes começaram a 
exaurir. E foi a partir desse ponto que começou a derrocada da empresa.

RETROSPECTIVA TECTOY
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Em 1997, uma forte crise financeira começou no 
sudeste dos países asiáticos e afetou a economia 
dos países emergentes, dentre eles o Brasil. Isso fez 
com os investidores externos ficassem desconfiados 
e uma grande fuga de capitais aconteceu.  Além 
disso, o governo brasileiro aumentou a taxa de 
juros, o que levou a uma diminuição do consumo 
na esperança de tentar controlar a inflação. 
Isso resultou na quebra de duas grandes redes 
varejistas, o Mappin e a Mesbla, o que reduziu o 
número de distribuidores da Tectoy no país. 

Com todos esses fatores, a empresa acabou 
tendo uma queda de 32% na sua receita 
operacional. Para piorar a situação, a empresa 
estava com sérios problemas para cumprir 

suas metas de faturamento. Outra questão que afetou a Tectoy foi o grande 
número de investimentos e empréstimos de terceiros, o que agravou ainda 
mais a situação da empresa. Isso fez com que ela entrasse com um pedido de 
concordata, que significa pedir perante ao juiz um prazo para poder honrar com 
suas dívidas enquanto continua funcionando. Isso ocorreu ainda em 1997.

Dois anos depois a Tectoy trouxe 
para o Brasil aquele que viria a ser o 
último console da Sega, o Dreamcast. 
O console custava aproximadamente 
R$ 900, mas era completamente 
diferente da versão americana. A 
versão nacional não tinha o modem 
que dava acesso a internet, além de 
vir sem jogos. E mesmo com isso, 
o Dreamcast vendeu cerca de 20 
mil unidades até julho de 2000.

O Rolando montanha abaixo

RETROSPECTIVA TECTOY
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Após o processo de concordata, a empresa mudou o seu 
nome, eles passaram de Tec Toy para Tectoy, o motivo dessa 

mudança não é tão claro ainda hoje. Eles passaram a trabalhar 
com outros produtos eletrônicos, como por exemplo, DVDs, 

videokes e diversos outros itens. Além de continuar trabalhando 
com diversas variantes do Mega Drive e do Master System. 

No ano de 2005, a empresa 
abriu uma subsidiária 

chamada de Tectoy Mobile, e passou a trabalhar 
no mercado de celulares e de MP3 Players, que 
eram extremamente populares naquela época. Já 
no ano de 2008, a empresa tentava voltar ao topo 
do mercado nacional de games. E para isso, eles 
anunciaram o Zeebo, um videogame dedicado aos 
mercados emergentes. O console não trabalhava com 
mídias físicas e tinha um preço reduzido, a fim de 
driblar a pirataria, chegando ao mercado em 2009.

Essa atitude, no entanto, foi muito equivocada. A empresa esperava vender pelo 
menos 600 mil cópias, porém, os consumidores não se importaram tanto 

com o console e somente 30 mil unidades foram vendidas. Isso 
fez com que, mais uma vez, a empresa trabalhasse no 
vermelho. O console foi encerrado  em 2011 e, junto com 
ele, a sua rede de vendas de jogos digitais, a ZeeboNet.

Nos anos seguintes a empresa passou a trabalhar com os 
mais variados produtos, que vão desde tablets licenciados 

de personagens famosos, de empresas como a Disney, da 
Galinha Pintadinha e outros. Além de vários anos construindo 
aparelhos de TV  a cabo. E em 2016, depois de diversos 
pedidos dos fãs, a Tectoy anunciou o retorno de uma 
versão do Mega Drive semelhante ao original. Se essa 
empreitada vai dar certo, isso só o tempo dirá.

O renascimento da empresa

RETROSPECTIVA TECTOY
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Uma coisa que ajudou muito a Tectoy 
no mercado nacional foi a localização de 
diversos jogos para o nosso idioma. Alguns, 
inclusive, receberam traduções para o 
português como, por exemplo, a franquia 
Phantasy Star e Onde está Carmem San 
Diego?. Isso foi essencial consolidar a 
posição da empresa. Além disso, eles faziam 
algumas modificações em alguns jogos 
para adequá-los à realidade do Brasil. 

A Tectoy também foi responsável por desenvolver um 
grande número de jogos a partir de licenças obtidas com 
grandes desenvolvedoras da área. Por essa razão o Brasil 
é o único país no mundo a ter Street Fighter 2 para o 
Master System, além de uma série de modificações de 
jogos. Como por exemplo, o título Asterix, que virou TV 
Colosso. Aqui, os personagens Asterix e Obelix foram 
modificados para Gilmar e Priscila, protagonistas da 
antiga série infantil, TV Colosso. Outro exemplo é o 
jogo Wonder Boy in Monster Land, que foi modificado 
para ser tornar Mônica no Castelo do Dragão.

A mesma estratégia foi usada 
quando a Tectoy começou 
a trabalhar no mercado 
mobile. Franquias como 
Sonic, Indiana Jones e Double 
Dragon receberam versões 
produzidas pela empresa. 
Isso ajudou a Tectoy. a ter 
algum destaque também no 
mercado de games mobile. 

Curiosidades

RETROSPECTIVA TECTOY
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Com jogos que se distribuem por diferentes sistemas e que não seguem uma 
ordem cronológica no enredo, a série Kingdom Hearts acaba entregando uma 
história um pouco confusa. Isso se complica ainda mais pelo constante uso de 
alguns conceitos únicos da franquia, como heartless, nobody, keyblades, por 

exemplo. Resolvemos organizar o enredo para que você possa entender, ou apenas 
relembrar, o que se passa no universo conjunto de Disney e Square Enix.

por Pedro Vicente

Revisão: Arthur Maia 
Diagramação: Davi de Sousa

Entendendo Kingdom Hearts
Parte I
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É possível que certos seres, como Malévola (Maleficent), façam com 
que um heartles apareça usando seus poderes. Também aparecem 
na série heartless artificiais, chamados de emblemas (emblems). 
Quando uma pessoa comum tem seu coração tomado pelas 
trevas, surge seu heartless, e seu corpo e espírito morrem.Já 
os indivíduos com grande força de vontade conseguem 
manter seus corpos e espíritos, mesmo sem o coração.

Surge, então, um nobody. Seres com vontade própria, mas 
que, devido à falta de coração, são conhecidos por não 
possuírem sentimentos, ainda que eventualmente 
finjam que sentem algo. A Organização XIII, por 
exemplo, é composta por nobodies gerados pela 
perda de coração das mais notáveis pessoas. 

Antes de pensar em uma cronologia do enredo, 
é importante definir alguns dos principais 
conceitos do universo de Kingdom Hearts. 

O primeiro deles são os corações, que não se dão 
exatamente e apenas como órgãos, mas sobretudo 

como indicadores do que a pessoa sente, de como 
ela é. Para que um indivíduo no universo de KH esteja 

em harmonia, é esperado que luz e escuridão estejam 
em uma proporção correta dentro de seu coração.

Uma das teorias que explicam a separação dos mundos é que a 
escuridão tomou muitos corações, fazendo com que a luz não 
mais conseguisse manter a unidade do universo. Quando a 

escuridão se manifesta e toma todo o coração de um indivíduo, 
surge um heartless. São os primeiros inimigos que encontramos 

em toda a franquia, logo no começo do primeiro Kingdom Hearts.

Corações, heartless e nobodies
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As diversas keyblades de Kingdom Hearts em comparação a χ-Blade

Mas não são apenas pessoas e seres que possuem corações. Os próprios mundos 
de Kingdom Hearts tem seu próprio coração e podem, assim como os indivíduos, ser 
tomados pela escuridão. O coração dos mundos está protegido por uma fechadura, 
que pode ser aberta apenas pelas Keyblades (armas forjadas à imagem da Chi-Blade 

ou χ-Blades, o equipamento supremo que poderia abrir um lugar ainda mais especial).
O Kingdom Hearts é esse local, talvez o mais importante desse universo. 

Nele, todos os corações de pessoas, seres e mundos que já faleceram estão 
depositados. Sendo assim, o local é abrigo para um vasto conhecimento 

e poder, já que compreende boa parte da história do universo. Não é 
raro que batalhas comecem a ser travadas pelo controle do lugar.

Delimitados os principais conceitos do universo de Kingdom 
Hearts, é hora de partir para a cronologia do enredo.
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Felizmente, todos os títulos até agora tem tratado do mesmo arco de história, a saga 
do Dark Seeker, também conhecida como a saga de Xehanort. Como já apontamos, 
uma guerra começou a ser travada, com diversos guerreiros buscando tomar o 
controle do Kingdom Hearts. Como eles forjaram armas à imagem da lendária χ-Blade, 
chamadas Keyblade, o conflito ficou conhecido como a guerra das Keyblades.

Durante essa guerra, muitos corações ficaram desbalanceados, e a escuridão tomou 
conta. Com tantos problemas, o universo quase foi destruído. A luz de alguns corações 
permaneceu, mas o mundo se dividiu em vários mundos, criando os diversos locais que 
conhecemos dos jogos. Esses locais, em sua grande maioria, não tem conhecimento 
que existem outros mundos, e muito menos possuem meios para viajar entre eles.

Em um desses pequenos mundos, algumas eras após a guerra das Keyblades, vivia um 
jovem chamado Xehanort. Ele descobriu uma forma de viajar pelo universo e, ao lado de 
seu amigo Eraqus, começou a estudar a história e treinar para se tornar um mestre da 
Keyblade. Xehanort descobre sobre a guerra e como o universo foi destruído e recriado, 
e começa a se perguntar o que aconteceria mediante uma nova destruição do universo.

Muitos anos depois, ele divide essa visão com Eraqus, e os amigos se 
distanciam por terem ideias distintas. Aqui entramos na história de Birth 
by Sleep, quando Xehanort usa o jovem Ventus para criar uma batalha 
entre seu lado de luz e seu lado de escuridão, com o intuito de que daí 
surgisse uma verdadeira χ-Blade. Seu objetivo é o Kingdom Hearts.

A saga do Dark Seeker
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Ventus, no entanto, era muito mais fraco que sua contraparte 
da escuridão, e Xehanort pede para que Eraqus treine o rapaz. 
O jovem se junta à Terra e Aqua, outros dois discípulos de 
Eraqus. Dos três, Aqua se destaca, criando um atrito com Terra, 
um jovem que não conseguia dominar muito bem o lado da 
escuridão em seu coração. Xehanort enxerga aí uma oportunidade 
de continuar seu plano de destruir o Kingdom Hearts.

Enquanto Xehanort almeja que Ventus lhe propicie a 
χ-Blade, procura em Terra um corpo mais jovem para 
se apossar e continuar em sua busca por poder e 
conhecimento. Eraqus acaba entendendo o plano 
do velho amigo, e resolve sacrificar Ventus. Terra 
não entende que isso é necessário e tenta parar seu mestre. É 
nesse contexto que Xehanort se aproveita para liquidar Eraqus.

Os três aprendizes se unem contra o patife Xehanort. Terra 
consegue vencê-lo, mas o velho mestre é rápido, e transfere 
seu coração para o jovem corpo de Terra. O jovem Ventus 
consegue vencer seu lado das trevas e impedir a criação da 
χ-Blade, mas tem seu coração e mente dilacerados no 
processo. Aqua consegue escapar graças à ajuda do Rei 
Mickey, um outro mestre da Keyblade em treinamento.

Ao fim, Ventus permanece adormecido. Aqua perde para Terra-Xehanort e é presa 
em uma dimensão à parte. E Terra chega a um mundo no qual encontra Ansem, 
o sábio. Ansem é um grande estudioso, principalmente do coração, e possui 
diversos pupilos. Xehanort se torna um deles, enquanto continua maquinando seu 
plano. O caminho para Kingdom Hearts e Kingdom Hearts II vai se delimitando.

Da esquerda para a direita: Ventus, Terra e Aqua
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Sora, o garoto cujo coração havia ajudado, de certa 
forma, Ventus, percebe sua ligação com o guerreiro 
e acaba recebendo seu coração. Enquanto isso, 
Mickey segue lutando contra heartless em vários 
mundos, e acaba conhecendo e fazendo amizade 
com o cientista Ansem. Ambos começam a 
enxergar que há algo estranho em Xehanort.

Xehanort ganha a admiração e confiança de vários dos estudantes, 
criando um motim que expulsa Ansem. Xehanort toma controle do 
mundo e começa a realizar os experimentos que quer. Por achar 
que emoções são desnecessárias e atrapalham, os pesquisadores 
resolvem se transformar em nobodies, abrindo mão de seus 
próprios corações. Esse é o germinal da Organização XIII.

E aí entra algo bem confuso. O heartless gerado pelo coração 
de Xehanort assume uma forma humanoide parecida e 
começa a ser conhecido como Ansem. Esse balaio 
de gato é uma das maiores fontes de confusão 
no enredo, já que até aqui temos pessoas como 
Xehanort, Terra-Xehanort, Ansem o sábio e Ansem o 
heartless. Acredito que tenha ficado claro, até agora, quem é quem.

A lenda de Sora

61
gameblast.com.br

ENTENDENDO KINGDOM HEARTS



Malévola, por sua vez, resolve tomar o 
mundo no qual ficava o antigo laboratório 
de Xehanort, já que seu mundo de 
escuridão foi destruído por Aqua. Muitos 
heróis conseguem fugir e se instalar em 
Traverse Town. Enquanto isso, a jovem e 
sem memórias, Kairi, acaba chegando em 
Destiny Islands, mundo em que moram Sora 
e Riku, e o lugar de onde veio Xehanort.

No começo de Kingdom Hearts, o primeiro jogo, os heartless estão cada vez 
mais agressivos, e diversos mundos estão sofrendo com isso. Sendo assim, 

Mickey vai em busca de resolver esse problema, mas pede para seus ajudantes, 
Pateta e Donald, procurarem algum outro empunhador de Keyblade para 

ajudar nos eventos que virão. Muito convenientemente, o mundo de Destiny 
Islands é destruído pelos heartless, separando Sora de seus dois amigos.

O rapaz acorda em Traverse Town, onde conhece 
Pateta, Donald, e boa parte dos heróis que fugiram 

de Malévola (Cloud, Squall, Cid, Yuffie, etc.), além 
de descobrir que é um guerreiro da Keyblade. O 
grupo começa a viajar pelos mundos selando as 

fechaduras, o que garante que o mundo não será 
destruído pelo exército de heartless de Malévola.

Eventualmente Sora encontra Riku, que está ao lado de Malévola, 
seduzido pelas promessas da mulher em encontrar uma cura 

para Kairi, que está desadormecida e sem coração. 

Malévola seduzindo Riku
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A jovem, entretanto, não gerou nem heartless e nem 
nobody, já que seu coração é de um tipo muito especial. 
Existem sete corações inteiramente puros e de luz, e 
esses corações não geram esses seres, mesmo quando 
apartados de suas hospedeiras. Quem possui esses 
corações especiais são mulheres, e Kairi é uma delas 
(as outras são algumas das princesas da Disney).

O plano de Malévola é capturar e usar esses sete corações 
para abrir Kingdom Hearts. Riku está possuído por Ansem, 
o heartless gerado pelo coração de Xehanort. E durante o 
primeiro jogo inteiro, é ele que está por trás dos planos 
de Malévola e do caos em que o universo se encontra.

Esse Ansem (que repito, não é o sábio) está querendo destruir 
os mundos para encontrar o portão de Kingdom Hearts, ou 
mais especificamente a seção de Kingdom Hearts que concentra 
o coração dos mundos. Sora consegue retirar seus corações 
para trazer Riku de volta, mas se transforma em um heartless. 
No fim das contas, a jovem, uma princesa que possui coração só 
de luz, consegue retirar a escuridão, fazendo com que Sora volte 
(mas lembre-se, ele retirou seu coração em um dado momento).

O trio (Sora, Pateta e Donald) enfrentam Ansem na porta de Kingdom Hearts. 
O vilão acredita que de lá vai sair a mais pura natureza dos mundos, e que essa 
natureza é de trevas, mas acaba sendo vencido pela rajada de luz que sai de 
lá. Entretanto, existe muita escuridão lá dentro, e é necessário fechar a porta. 
Infelizmente, o portão só se fechará sendo selado por keyblades em ambos os lados. 
Mickey e Riku se sacrificam do lado de dentro, enquanto Sora fecha por fora.

A cena final do primeiro Kingdom Hearts
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Assim termina o primeiro Kingdom Hearts. A história até agora já tocou 
em muitos conceitos da franquia, e a base da guerra das Keyblades e dos 

eventos de Birth by Sleep já estão na mesa. A partir de agora, iremos conhecer 
mais os nobodies, a Organização XIII, descobrir o que o verdadeiro Xehanort 

anda fazendo e, sobretudo, ver as consequências do que aconteceu até 
aqui. Até a próxima edição, com a segunda parte dessa longa história.
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por Karen K. Kremer

Revisão: Ana Krishna Peixoto
 Diagramação: Guilherme Lima

2016: o ano da  
viagem no tempo

Dezembro, aquele mês do ano em que todos fazem um balanço do ano 
que passou com retrospectivas de seus melhores momentos. Então que 
tal, literalmente, voltarmos no tempo e relembrarmos os jogos de 2016 
sobre a temática da viagem no tempo? Este ano tivemos grandes títulos 

dos cenários dos games com essa temática, algo atípico até então.Fo
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A concepção de viagem no tempo 
possui suas origens na Europa 
do século XVIII, com o filósofo 

francês D’Alembert, e carregava consigo 
uma aura científica característica das 
mudanças socioeconômicas do Século 
das Luzes. Porém, o tema se desenvolveu 
e se tornou um conhecido do gênero 
literário e cinematográfico graças à obra 
do escritor britânico H. G. Wells, A Máquina 
do Tempo, publicada originalmente em 
1895, que definiu diretrizes para o então 
novo subgênero da ficção científica.

Com esta premissa, 2016 teve um grande 
número de games que trabalharam 
com a reversão do tempo histórico, 
propondo retrocessos e avanços no 
tempo — passado e futuro —, bem como 
os que abordaram muito das principais 
teorias de física quântica sobre o possível 
fenômeno de viagens pelo espaço-
tempo, como a Teoria dos Mundos 
Paralelos ou a Teoria das Cordas.

O caminho para a viagem no tempo

A que se deve este interesse da indústria 
de games pelo gênero temático da 
viagem do tempo? A ascensão das 
viagens temporais nos jogos se deve a 
influência televisiva e cinematográfica, 
que abraçaram tal teoria de física 
quântica em 2014, com o estrondoso 
sucesso e ganhador do Oscar, Interestelar 
(Christopher Nolan, 2014) e o sucesso 
de bilheteria X-Men: Dias de um Futuro 
Esquecido (Bryan Singer, 2014). Desde 
então, o tema ressurgiu nas obras 
midiáticas culturais. Em 2015, estreou 
a série 12 Monkeys (Travis Fickett; 
Terry Matalas, 2015) do canal SyFy, 
uma remake do filme original, Os 12 
Macacos (Terry Gilliam, 1995) e neste 
ano o tema foi a trama central da 
adaptação cinematográfica Alice Através 
do Espelho (James Bobin, 2016).

D’Alembert
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Com a maior exposição das viagens 
no tempo, as produtoras de games 
resolveram apostar no gênero, mesmo 
com toda a complexidade que o tema 
exige. Afinal, um jogo com viagens 
temporais pressupõe uma preocupação 
maior com as linhas do tempo, ações 
e consequências, finais diferentes ou 
alternativos, bem como mecânicas de 
poderes ou golpes que permitam ao 
jogador avançar ou retroceder no tempo. 
O trabalho no desenvolvimento de uma 
história que envolva a famosa teoria da 
física quântica exige uma quantidade 
imensa de esforços adicionais ao 
trabalho da equipe de produção para 
se obter um resultado satisfatório.

No ritmo deste hype, vários jogos 
aproveitaram o momento para lançar 
narrativas quânticas, porém nem todos 
se saíram tão bem. The Last Hope (PC) 
da Atomic Fabrik prometeu muito, 
mas entregou pouco num jogo onde 
a viagem no tempo é utilizada sem 
consequências para um final duvidoso. 
A exemplo de The Last Hope, alguns 
games apresentaram histórias rasas e 
mecânicas que desvalorizavam as viagens 
no tempo, apenas desejando angariar fãs 
deste nicho da ficção científica. Contudo, 
neste ano também tivemos surpresas 
positivas neste segmento e jogos de 
peso aderiram as viagens no tempo.

Entre o passado, o presente e o futuro
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2016 começou bem, a Remedy lançou seu 
novo título AAA, o jogo de ação em terceira 
pessoa Quantum Break (Multi). Com 
uma narrativa cinematográfica que mescla 
gameplay e uma série em live action, o jogo 
centra-se na história de uma máquina no 
tempo que após um acidente dá poderes 
de manipulação temporal aos melhores 
amigos Jack Joyce e Paul Serene. Quando 
a versão de má de Serene no futuro 
chega ao presente, Jack precisa escolher 
entre o amigo e salvar o mundo do fim 
do tempo. Quantum Break vai fundo na 
física quântica e faz uso de elementos da 
Teoria do Gato de Schrödinger, Teoria 
dos Universos Paralelos e Teoria das 
Cordas em uma trama intrincada e com 
consequências aos personagens.

A visual novel Steins;Gate (Multi) da 
Nitroplus aborda de maneira complexa 
as onze teorias de física quântica sobre 
viagem no tempo, enquanto narra a 
história de Rintaro Okabe, um jovem 
cientista maluco fundador do Future 
Gadget Laboratory. Excêntrico e paranóico, 
Okabe percebe que, através de seus 
experimentos de viagem no tempo, ele é o 
único que detém a habilidade de mudar as 
linhas temporais, porém, tudo se complica 
quando ele encontra a genial Kurisu Makise 
assassinada e mais tarde ela reaparece 
como se nada tivesse acontecido. O jogo 
dá a opção de vários finais dependendo 
das escolhas de linha do tempo do jogador.

Do remaster ao inédito
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A versão remasterizada da trilogia 
BioShock da 2K, intitulada BioShock: 
The Collection (Multi) trouxe o clássico e 
distópico jogo de tiro em primeira pessoa 
para a nova geração. Com isto, tivemos 
o prazer de acompanhar novamente o 
detetive renegado Booker DeWitt em sua 
busca por Elizabeth na cidade-estado 
nos ares Columbia no terceiro game da 
trilogia, BioShock Infinite (Multi). Para 
isto, são inesquecíveis os momentos que 
se utilizam da alternância de períodos 
históricos para avançar no jogo.

Dragon Ball Xenoverse 2 (Multi) da 
Namco aterrissou dando sequência 
ao seu antecessor. Baseado no mangá 
e anime de Akira Toriyama, o jogo de 
luta coloca o personagem criado pelo 
próprio jogador no centro de uma 
trama de viagens no tempo ao lado dos 
lendários Goku, Vegeta e outros guerreiros 
saiyajins. Se passando em Conton City, 
seu dever é proteger a linha cronológica 
de Towa e Mira, que retornam almejando 
alterar o passado e mudar o futuro.
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Para fechar o ano com chave de ouro, 
tivemos Titanfall 2 (Multi) da Respawn 
Entertainment. O jogo de tiro em 
primeira pessoa com robôs gigantes dá 
sequência ao título anterior trazendo um 
modo single player ambientado em um 
enredo emocionante e intrigante, em 
que o elemento quântico das viagens 
no tempo possui destaque. Um dos FPS 
mais aclamados do ano, a história do 
piloto Cooper e seu mecha, BT, passa por 
fases com lapsos temporais de tirar o 
fôlego para os fãs de ficção científica.

Em 2016, o lado geek da indústria dos 
games tomou conta. Jogos de grandes 
produtoras e títulos AAA trouxeram a 
famosa teoria da física quântica para 
mais perto dos jogadores. A viagem no 
tempo já não é exclusividade apenas 
da literatura e o cinema, o universo 
gamer mostrou que também sabe 
manipular as linhas temporais. 
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Diagramação: Breno Madureira

Games em troca de caridade

Todo PC gamer que possuir uma conta no Steam certamente possui vários 
games que conseguiu através do Humble Bundle. Eu mesmo devo ter cerca 

de uns 50 jogos espalhados pelo Steam, Origin e celular. Atualmente, o serviço 
de venda de games por preços convidativos que reverte seus lucros para os 

desenvolvedores e para caridade conta com uma base sólida de fãs e usuários 
fiéis. Mas poucos sabem como ele surgiu e como cresceu rapidamente 
para se tornar um dos melhores meio de divulgação de games indie.
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A ideia por detrás do primeiro 
pacote de games independentes 
do Humble Bundle veio de Jeff 

Rosen, da Wolfire Games. Ele disse 
que sua inspiração partiu de pacotes 
semelhantes aos que eram vendidos 
através do Steam. Rosen também 
percebeu que essas vendas poderiam 
ser virais, com a sua propagação 
boca a boca na internet. Aliado a 
essa forma de divulgação, Rosen 
também pensou que um sistema 
de pagamento conveniente para os 
jogadores poderia ser o “pague quanto você quiser”, que havia sido utilizado pela 
2D Boy no aniversário de 1 ano de World of Goo. Como o nome diz, nesse sistema 
o comprador poderia pagar o quanto quisesse: fosse 1 centavo até muita grana.

O primeiro passo de Rosen foi entrar em contato com alguns desenvolvedores 
de games independentes e, depois de expor sua ideia, os criadores de vários 
jogos concordaram em participar de seu projeto. Ele utilizou sistemas de vendas 
como o PayPal, Amazon Payments, Google Checkout e Bitcoin, que minimizavam 
muito os custos de operações e distribuição do pacote de games. Além da 
própria propaganda “viral”, Rosen acreditava que sua proposta precisava de um 
incentivo especial. Foi assim que ele decidiu incluir instituições de caridade.

No começo, foram escolhidas duas organizações, 
a Child’s Play e a Electronic Frontier Foundation. 
A primeira instituição doava jogos para 
crianças hospitalizadas, enquanto a segunda 
era veementemente contra DRMs (sistemas 
de proteção de software). Dessa forma, Rosen 
acreditou que o sistema “pague quanto você 
quiser” faria os compradores dar o dinheiro 
da compra do pacote de games para essas 
instituições. E o melhor era que o sistema 
permitia que o comprador escolhesse o 
quanto do dinheiro da compra iria para os 
desenvolvedores e quanto iria para a caridade.

DE BITS PARA CENTAVOS
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Com tudo certo para pôr sua ideia para funcionar, o site de Rosen foi ao ar em 2010 
e o primeiro Humble Bundle Indie ficou disponível de 4 a 10 de maio com os games 
World of Goo, Aquaria, Gish, Penumbra: Overture, Lugaru HD e Samorost 2. Mesmo 
com os jogadores podendo adquirir os games contribuindo com inicialmente 1 
centavo de dólar, no fim, o preço médio de vendas ficou em 9,18 dólares, com uma 
arrecadação total de 1,27 milhão de dólares! Ao atingir a marca do um milhão de 
dólares, Rosen ainda adicionou os games Gish, Penumbra e Lugaru. Essa tática de 
adicionar mais games ao pacote ou mesmo permitir que o comprador conseguisse 
mais títulos ao passar o valor médio de doações, foram táticas que fizeram do 
Humble Bundle um sucesso crescente entre a comunidade gamer no PC.

GRANDES GAMES POR PEQUENOS PREÇOS

Não demorou muito para que o Humble Bundle se tornasse um sucesso maior 
do que o próprio Rosen poderia ter imaginado. Os desenvolvedores indies logo 
encontraram um novo nicho no mercado de eletrônicos em que eles podiam divulgar 
suas produções e oferecê-las por um preço camarada ao consumidor. Sem falar que, 
como Rosen queria, a propaganda de boca em boca tornou-se a alma por trás do 
sucesso do Humble Bundle, uma vez que amigos compartilhavam a notícia de um novo 
pacote de games entre si e o preço convidativo atraía sempre mais compradores.

Alguns dos melhores games indies dos últimos 
tempos tiraram muito proveito do canal de 
divulgação que o sistema do Humble Bundle 
criava. Braid, Limbo, Super Meat Boy, Bit Trip 
Runner, entre tantos outros ótimos games 
já deram a cara pelo site de Rosen. Os lucros 
do site cresciam tão rapidamente que não 
demorou muito para que empresas maiores 
se interessassem pelo serviço para poder 
disponibilizar seus games de uma forma mais 
barata ao jogador e também fazer sua parte 
ajudando instituições de caridade. Foi assim 
que gigantes como a extinta THQ, EA, Warner 
Bros Games e outras, resolveram vender seus 
jogos através do serviço. Com um sistema que 
permite uma compra simples, com o valor 
que o comprador desejar e podendo receber 
a chave de seu game ou dar de presente aos 
amigos, todo bundle é um sucesso de vendas.
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Um dos pacotes de games de maior sucesso até hoje foi o Humble Origin Bundle, 
disponível em agosto de 2013. Alguns dos melhores games mais da EA ficaram 
disponíveis para o jogador pagar o quanto quisesse. Podendo resgatar os títulos 
diretamente no Origin (o serviço de vendas digitais da EA), o pacote básico contava 
com Dead Space, Burnout Paradise, Crysis 2, Mirror’s Edge, Dead Space 3 e Medal of 
Honor. Se o jogador pagasse mais que a média de 4,93 dólares ainda levava Battlefield 
3, The Sims 3 + Starter Pack, Command & Conquer: Red Alert 3 - Uprising e Populous. 
Além de surpreender a comunidade gamer com títulos triple-A em um sistema que 
normalmente servia para divulgar games independentes, o Humble Bundle conseguiu 
arrecadar mais de 10 milhões de dólares com esse pacote!

A ideia de Rosen deu tão certo que, além da base de patrocinadores 
do site ter crescido muito nos últimos anos, o serviço se expandiu para 
outros nichos do entretenimento. O primeiro mercado a ser contemplado 
pelo serviço foi o de dispositivos móveis, com pacotes de games especiais 
sendo divulgados para smartphones e tablets. E foi aproveitando essa expansão 
que pacotes de histórias em quadrinhos e livros também começaram a ser 
vendidos. O mercado de literatura independente é grande, mas possui uma 
divulgação tão baixa que a ajuda do Humble Bundle vem bem a calhar para 
autores que querem mostrar seu trabalho e precisam conquistar leitores.

Além disso, o site criou uma loja online de vendas de games, muito similar 
ao sistema do Steam com promoções novas toda semana. A Humble 
Bundle Store criada por Joshua Knoles, da equipe do Humble Bundle. 
Segundo o autor do serviço “nós queríamos criar algo que permitiria 
que os desenvolvedores vendessem seus games facilmente através 
de seus próprios sites assim como fornecer uma experiência 
de compra sem complicações para os consumidores”. Ou seja, 
a Humble Bundle Store faz o “meio de campo”, ajudando os 
desenvolvedores a divulgar seu trabalho e vender seu produto.

Se você ainda não conhece esse serviço de sucesso, corra para 
o site da empresa e dê uma olhada nas promoções que eles 
têm a oferecer. O Humble Bundle é a forma mais barata e segura 
de você conhecer jogos que normalmente passariam despercebidos 
diante dos grandes lançamentos e, o melhor de tudo, a um preço 
bem agradável e, de quebra, tem a oportunidade de fazer uma 
boa ação apoiando os desenvolvedores e instituições de caridade 
que podem se beneficiar pelo seu gosto com a jogatina eletrônica.

NÃO É SOMENTE DE GAMES QUE SE VIVE
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DIVULGAÇÃO
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Revista Nintendo Blast 87
Neste mês, a revista Nintendo Blast nos traz a 

retrospectiva da Big N, deste ano de 2016!

Ainda temos TOP 10 dos jogos que queremos ver no 
Nintendo Switch, veja também tudo sobre as mistériosas 

Ultra Beast de Pokémon Sun/Moon e mais!

Baixe já a sua!

http://www.nintendoblast.com.br/2016/09/revista-nintendo-blast-n-87.html


Confira outras edições em:

gameblast.com.br/search/label/Revista
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