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Começou como um sonho e tor-
nou-se realidade. Portugal preci-
sadeempreendedoreseosfunda-
doresdaSeedStudiossabiamdis-
so. Ambicionavam criar uma in-
dústriadevideojogosemPortugal,
e, como nadaexistia, resolveram
pôrmãosàobra.Actualmente,An-
tónioGonçalves,director-geralda
empresa,confessaqueoobjectivo
atrêsanoséatingirumvolumede
negócios de 12 milhões de euros.

Aempresafoi criadano Porto,
mas hoje o seu negócio é global.
António Gonçalves, em entrevis-
taporescritoaoNegócios,recordou
queatarefanãofoifácil.“Nãoexis-
tiam recursos humanos, e os que
existiamno estrangeiro eramde-
masiadocarosparaseremcontra-
tados. Como tal, tivemos de des-
envolveras nossas próprias com-
petências”,disse.Easdificuldades
nãoforamsóaoníveldosrecursos.
“Também a banca desconhecia
por completo este modelo de ne-
gócio, pelo que também tivemos
queoselucidarparaestaactivida-
de”, acrescentouo responsável.

Passadameiadúziade anos, e
apesar dasua projecção interna-
cional,aSeedStudiosnãovirouas
costas ao País, que a viu nascer.
“Nemtodoonegócioéinternacio-
nal. Entre o ‘Toy Shop Tycoon’
paraNintendo DS e o ‘UnderSie-
ge’, produzimos outros três jogos
‘flash’,emassociaçãocomduaspe-
quenas produtoras portuguesas,
paraaAdministraçãoRegionalde
SaúdedoNorteI.P.eoseuprogra-
maPASSE(ProgramadeAlimen-
taçãoSaudávelemSaúdeEscolar)
especificamente para Portugal”,
contouAntónio Gonçalves.

Mas, o que está a colocar esta
empresaportuguesanasbocasdo
mundo é o seu mais recente jogo.
ASeedStudioséresponsávelpelo
desenvolvimento do “Under Sie-
ge”, o primeiro jogo português

paraaPlayStation3,queserálan-
çado no mercado em breve. Com
um investimento de 1,4 milhões
deeuros,atecnológicaesperaque
só este videojogo venhaagerar 3
milhões.“Quandoo‘UnderSiege’
sairnomercado,nãoteráconcor-
rência directa, pois será o único
jogo de estratégiadedicado àPS3
eàvendaemformatodigital”,de-
talhou o director-geral da Seed
Studios. Este jogo abriu as portas
a um universo de 77 milhões de
contas em 56 países, ou seja, ao
universo da PSN (Playstation
Network).“O‘UnderSiege’estará
àvendadirectamente em 33 des-
sespaíses,edeformaindirectanos
restantes”, contou António Gon-
çalves.

Ocrescimentodaempresanos
próximostrêsanosestáplaneado,
“semconsideraraquiumaumen-
tosignificativodanossaactuales-
trutura. Pensamos aumentar a
equipaem50%,passandopara30
colaboradores”,acrescentouores-
ponsável. A Seed Studios conti-
nuaráaapostar no mercado digi-
talde distribuição.

A empresa nortenha prevê que o primeiro jogo
português desenvolvido para a consola da Sony
venha a gerar três milhões de euros em 2011

Sofia A. Henriques

António Gonçalves | Em momento de crise, a Seed Studios prevê crescimento do negócio.
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PE RG U N TAS A. . .

“Os orçamentos
de uma empresa
fora de Portugal são
mais transparentes”
O mercado dos jogos e do entrete-
nimento tem tanto de aliciante
comodedesafiador.Ocrescimen-
to do negócio daSony, Nintendo e
Microsofttemvindoaalargareste
negócio.AntónioGonçalves,direc-
tor-geral da Seed Studios, confes-
saqueserportuguêsnãoéumóbi-
ce–masafaltadepessoasemPor-
tugalatrabalharnaáreasim.

Ser português num mercado tão
competitivoédifícil?
Não foi o facto de sermos por-

tuguesesquenoscolocouasmaio-
resdificuldades.Foiofactodenão
haveremPortugalumhistóricode
pessoas que játivessem trabalha-
donestaáreaquedificultouacom-
preensão do mercado e dos desa-
fios tecnológicos que foram sur-
gindo.

Comoénegociarcomasgrandespro-
dutoras?
Existe uma barreira de dificul-

dadeparaconseguirmososcontac-
toscertos.Masapartirdomomen-

toqueconseguimos,revelaram-se
todosextremamentesimpáticose
directos. Existe uma transparên-
cia enorme no que toca a falar do
negócio, sejasobre o custo de algo
ou sobre as margens, toda a gente
é directa e diz logo o que quer e
comoquer.Osorçamentosdeuma
empresaforadePortugalsãomui-
tomaistransparentesedetalhados
doqueosquesãoapresentadosem
Portugal.

Quaisasperspectivasparaesteano?
APlaystationNetworktemac-

tualmente77milhõesdecontasre-
gistadasem56países,queincluem
aPlayStation 3 e PlayStation Por-
table. Com a venda do Under Sie-
ge,esperamosatingir,nomínimo,
os três milhões de euros de factu-
ração em 2011, que corresponde a
apenas 0,3% deste mercado. E es-
peramosqueaSeedStudios–com
aestruturaactual–atinjaos12mi-
lhões de euros em três anos, sem
consideraraquiumaumentosigni-
ficativo danossaactualestrutura.
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Pub

E STRATÉ G I A

VONTADE DE CRIAR
UMA INDÚSTRIA
A paixão pelos jogos e pelo

entretenimento gerou a vontade
de criar uma indústria em Portugal
e de desenvolver um negócio até
à data praticamente inexistente
no mercado nacional.

ESPALHADOS POR
56 PAÍSES
Com a venda de jogos para

a PlayStation, a empresa entrou
na PlayStation Network, que está
espalhada por 56 países.

20 COLABORADORES
A empresa tem uma
estrutura pequena,

mas já está a planear crescer.
Este ano, o objectivo é passar
de 20 para 30 colaboradores.2
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TUDO COMEÇOU COM A PAIXÃO PELOS JOGOS. HOJE “VENDEM”
O NEGÓCIO PARA AS MAIORES EMPRESAS
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