Desenvolvedor do polêmico jogo “E.T. the Extra-Terrestrial”, para Atari, será
uma das atrações internacionais da BGS 2018
Pioneiro na indústria dos videogames, Howard Scott Warshaw ganhou fama por trabalhos
brilhantes em games como Yars' Revenge e Raiders of the Lost Ark, e pelo polêmico jogo
inspirado no filme de Steven Spielberg; o convidado estará no maior evento de games da
América Latina de 11 a 14 de outubro de 2018, irá atender o público, receberá um lugar no Wall
of Fame e irá dividir histórias de sua carreira profissional no BGS Talks
São Paulo, 13 de dezembro de 2017 – A
Brasil Game Show (BGS) anuncia o segundo
convidado internacional que estará na 11ª edição do
evento, a ser realizado entre 10 e 14 de outubro de
2018 no Expo Center Norte, em São Paulo. Tratase de Howard Scott Warshaw, um dos primeiros
desenvolvedores de jogos eletrônicos e autor de
diversos títulos famosos para o Atari, como Yars'
Revenge, considerado um dos melhores games do
lendário videogame; Raiders of the Lost Ark, jogo
baseado no filme “Indiana Jones e os Caçadores da
Arca Perdida”, e E.T. the Extra-Terrestrial, que ficou
marcado como uma das maiores polêmicas da
história dos games. O convidado internacional
estará na BGS de 11 a 14 de outubro e, além de
participar de sessões de meet & greet e de
apresentações no palco do BGS Talks, terá um
lugar no Wall of Fame, assim como Hideo Kojima,
Nolan Bushnell, Ed Boon e Phil Spencer.
Durante suas apresentações na maior feira de games da América Latina, Warshaw dividirá
com o público alguns dos principais momentos de sua carreira e também os bastidores dos
episódios que culminaram na transformação de uma das licenças mais disputadas da história dos
videogames, a do filme “E.T. - O Extraterrestre”, em milhares de jogos enterrados no meio do
deserto do Novo México, nos Estados Unidos. Ainda sobre este caso, contará como carregou por
três décadas o fardo de ser o único desenvolvedor do jogo, uma história que, segundo ele,
mistura “arrogância, triunfo, ambição cega e, no final, resiliência”.
Além de desenvolvedor, Howard Scott Warshaw é artista, tecnólogo e terapeuta, mas se
define como um comunicador. Atualmente, Howard atua como psicoterapeuta no Vale do Silício
(Califórnia – EUA), onde se especializou em questões recorrentes a profissionais de empresas de
alta tecnologia e inteligência avançada. Suas realizações profissionais ainda incluem uma
exposição de arte no Museu de Arte Moderna de Nova York e prêmios como produtor
cinematográfico. Para sua vinda para a BGS 2018, Howard deixou um recado para os fãs
brasileiros.
A Brasil Game Show também já confirmou para a sua 11ª edição a participação de
Katsuhiro Harada, diretor de Tekken, uma das mais icônicas séries de jogos de luta. Ao longo dos
próximos meses, muitas novidades serão reveladas.
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Serviço – BGS 2018
Quando: 10 a 14 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e business)
Onde: Expo Center Norte
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP
Horário: 13h às 21h
Ingressos (Primeiro lote)
Individual (meia-entrada) – R$ 55 (ingresso individual para 1 dia de evento aberto para público –
11, 12, 13 ou 14 de outubro)
Individual Fast Pass (meia-entrada) – R$110 (ingresso individual para 1 dia de evento – 11, 12,
13 ou 14 de outubro, com entrada 1 hora antes do público geral)
Passaporte (meia-entrada) – R$ 165 (acesso a todos os dias de evento abertos ao público – 11,
12, 13 e 14 de outubro)
Premium – R$499 (acesso a todos os dias de evento, incluindo o dia exclusivo para imprensa e
business – 10, 11, 12, 13 e 14 de outubro)
Adquirindo as opções de ingresso Passaporte e Premium, os visitantes receberão a
publicação “Brasil Game Show – O Livro”, que conta a história da BGS, sem nenhum custo
adicional – sujeito à disponibilidade.
*O cupom promocional para garantir o desconto adicional de até 20% sobre o valor dos
ingressos estará disponível somente até as 23h59 de hoje, 13/12.
Sobre a Brasil Game Show – realizada pela primeira vez em 2009 na capital carioca
como Rio Game Show, a BGS está a caminho de sua 11ª edição. Em 2018, a maior feira de
games da América Latina será realizada de 10 a 14 de outubro, no Expo Center Norte, em São
Paulo.
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