
Quem se importa com 
poeira e ácaro da década 
de 90 quanto se tem 
uma coleção destas?

A tristeza da bela ao lado 
aconteceu quando ela 
descobriu o preço do 
X680000...

É

A fidelidade dos arcades em sua casa...
Ou melhor, na casa de alguns poucos.

um computador muito 
à frente de sua época. O 
jogador podia conectá-lo 

em um monitor SVGA em 1988! 
O micro ainda mostra gráficos 
maravilhosos em disquetes de 5 
1/4 e produz som de CD!” É com 
essa empolgação que Nelson 
Antonio Gomes, um colecionador 
de São Paulo define o X68000, o 
microcomputador japonês da SHARP 
que atualmente é um dos sonhos 
de consumo de colecionadores e fãs 
de videogames clássicos. Ricardo 
Wilmers é amigo de Nelson e estima 

que poucos tenham o console “É 
um console de dificil acesso, poucos 
no Brasil devem ter um, Chutaria 
umas vinte pessoas”.

Nelson possui três modelos do 
micro, o X68000 PRO, um X68000 
ACE e o X68000 ACE HD e pode 
se considerar um felizardo. O 
X68000 é um sonho de consumo 
principalmente pelo fator raridade 
que ele carrega. “Os com mais de 
dois mega de memoria e o famoso 
X68030 não são nada fáceis de 
encontrar” diz Wilmers. Nelson 
explica que o mercado é implacável 

com os entusiastas do 
micro até na hora de 
equipá-lo com acessórios 
“É muito dificil encontrar 
um X68000 em “ótimo” 
estado para venda. Como 
exemplo, faz mais ou 
menos um ano que procuro 
perifericos para o X68000 e não 
vejo nenhum em ótimo estado”. 
Marcelo Tini, o “Konamista” que 
você conheceu na edição passada 
também possui um e avisa os 
interessados “Não é fácil e não é 
barato. E tem que estar disposto a 

correr muitos 
riscos”. 

O fator  
raridade em 

colecionismo 
significa valores 

muito altos. O ACE HD 
de Nelson custou, segundo 

ele, R$4.000,00. Wilmers explica 
como funciona a importação e 
porque o X68000 é para poucos 
“Um conjunto completo Hardware 
+ Monitor (que nada mais é que um 
Monitor/TV Sharp com saida para 
o computador) por U$550,00 com 
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envio sendo feito por navio em duas 
caixas, pois somente o monitor pesa 
mais de 25 kilos. A entrega pode 
demorar até três meses para chegar 
ao Brasil.” 

Como o preço é muito alto, a 
vontade de ter um acaba pesando 
mais do que a grana gasta “Depois 
de muito tempo de pesquisa, 
achei um no Japão por US$800+ 
US$200 de frete e Pensei ‘caramba 
1000 pratas americanas por um 
computador de 1988!’ Aí a vontade 
de possuir um falou mais alto!” 
disse Nelson. “O meu custou mais 
de R$3000,00 na época por causa 
do monitor, do peso do pacote 

e taxas de alfândega. Os jogos 
também têm preços variados. Há 
jogo de 50 a 600 Reais”. Explica Tini, 
que pontua o histórico luxuoso do 
sistema: “Na verdade o X68000 não 
é um console, é um micro mesmo, 
que tem aplicativos e também jogos. 
No Japão, era utilizado por muitos 
como um videogame de luxo”.

O charme das duas 
tOrres
Talvez o mais icônico modelo do 
X68000 é o Ace, que possui duas 
torres verticais alinhadas em uma 
perfeita sintonia, mas há cerca 
de vinte modelos do computador 

lançados no Japão divididos em três 
categorias: X68000, XVI e X68030.

O primeiro modelo, batizado de 
X68000, e os modelos Expert, ACE 
e Super All possuem as mesmas 
características físicas com as 
torres verticais. A categoria XVI é 
semelhante em visual dos modelos 
iniciais com poucas alterações 
no design. Os modelos PRO se 
assemelham a PCs com sua torre em 
plosição horizontal e os Compact 
são torres simples, menores e ficam 
em posição vertical.

O arcade em casa
“Sempre fui fanático por fliperamas 
e ouvi falar de um tal de x68000, 
que tinha cópias idênticas dos 
fliperamas. Não acreditei, fui 
pesquisar na web e vi que era a 
mais pura verdade. Fiquei louco!”, 
comenta Nelson ao relembrar de 
como se interessou pelo micro. O 
X68000 não é raro e caro à toa. 
O computador da Sharp também 
é conhecido pela excelente 
performance em conversões de 
jogos de fliperama, mas há também 
muitos jogos desenvolvidos 
especialmente para ele. “Ele é 
especial pelos jogos ‘Arcade Perfect’ 
e pelos jogos da Konami”, diz Tini, 
claramente puxando a sardinha para 
o seu lado.

 Apesar da opinião do Konamista 
ser suspeita, a produtora japonesa 
criou uma versão exclusiva de 
Castlevania (Akumajou Dracula) que 
se destacou tanto que chegou a 
ganhar um remake para PlayStation. 
“É o Castlevania mais lindo que 
já vi”, diz Wilmers, que divide sua 
preferência também aos jogos 
R-Type, da Irem e Ghouls n’ Ghosts, 
da Capcom. “Daimakaimura é uma 
cópia fiel ao do fliperama. Mata a 
versão do Mega Drive, SNES, Amiga 
e outros” concorda Nelson.

 Além desses, o micro é muito 
bem servido de grandes sucessos, 
como Final Fight, Street Fighter II e 
Fatal Fury Special. O detalhe é que 
tais jogos são tão idênticos aos de 
fliperama que até os contadores 

de memória iniciais das máquinas 
originais são retratados antes 
do início da rom. É um charme 
único nunca visto em outro 
microcomputador.

GOstOu? entãO 
prepare O bOlsO!
Se apesar de os três colecionadores 
adiantarem as dificuldades de 
comprar um e ainda assim você 
estiver decidido a ter um X68000, 
vamos dar uma ajudinha á você. 
Para Wilmers, se voce não se 
incomoda em ter um console em 
perfeito estado e com caixa, os 
preços são mais acessíveis “Um loose 
(termo de colecionador para indicar 
que o console não está completo) 
tem valor aproximado de US$200,00 
a US$600,00. Os jogos vão desde 
R$9,00 a R$350,00.

Nelson ainda dá mais uma dica: 
“Dá para encontrar em sites de leilão 
da Holanda por até U$250,00”.

Tanto Nelson quanto Wilmers 
pensam em vender um de seus 
micros em breve. “Provalvemente 
eu venda um dos meus dois 
ainda este ano, pois é prejudicial 
ficar com dois sem poder utilizá-
los constantemente. Devo pedir 
algo em torno de R$ 1.000,00 a 
1.500,00”, diz Wilmers. O de Nelson 
ficará mais caro: “Não penso em 
vender, mas como possuo três e 
ocupam muito espaço, talvez possa 
pensar em vender uma peça, Não 
por menos de 2000,00 reais”. 

FIcha tÉcnIca

Sharp X68000
Gênero: Computador pessoal
Origem: Japão
Preço estimado: De R$1.000,00 a R$5.000,00
Melhores jogos: Gradius, Gradius 2, Nemesis 90, Salamander, Parodius,  Cas-
tlevania, A-Jax, TwinBee, Baseball 68, R-Type, Dragon Spirit, Dragon Saber, Terra 
Cresta, Moon Cresta, Alien Syndrome, Dragon Buster, Fatal Fury Special, Street 
Fighter II, Final Fight.
Número estimado de consoles no Brasil: 10 a 30.
O melhor: Perfeição visual e sonora na conversão de fliperamas, forte apelo de 
coleção, design incrível.
O pior: Preço, dificuldade de importação, oferta de jogos e acessórios, idioma de 
sistema operacional em japonês.

CG? Polígono? Textura? 
Nada disso, uma torre de 
pixels em toda a gloria 
dos 16-bit

Um tapa na testa de 
quem ousar chamar o 
X68000 de máquina de 
escrever sem papel

Os jogos 2D com sprites 
são um dos mais belos 
já vistos em um console, 
ou micro, tanto faz
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procura-se
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Alien vs Predator Lacrado
O melhor e mais procurado  
jogo de Atari Jaguar, lacrado.
Sistema: Atari Jaguar 
Preço: R$ 300,00
Vendedor: Gilder Nader
gilder.nader@gmail.com

F1 Spirit japonês com  
chip de som SCC. Completo!
Cartucho F1 Spirit para MSX, com 
caixa original e cópia do manual de instruções. 
Sistema: MSX
Preço: R$ 175,00
Vendedor: Daniel Ravazzi
fractal2000@gmail.com

YS completo em disquete
Jogo em disquete para MSX,  
completo e original
Preço: R$130,00
Vendedor: Daniel Ravazzi
fractal2000@gmail.com

“Dial-a-Pirate” 
Disco de papelão que 
acompanhava o clássico  
The Monkey Island (PC), 
usado para ajudar na solução 
de alguns enigmas vitais.  
Na verdade era um recurso 
anti-pirataria bastante 
criativo e simpático. 
Interessado: 
Amer Houchaimi
hammerhx@gmail.com

Exertainment
Imagine um Super Nintendo 
dentro de uma bicicleta 
ergométrica com uma 
tela acoplada; este é o 
Exertainment. Parece um 
fliperama simulador de 
academia, mas não passa  
de uma tranqueira...  
E nada de clones picaretas!
Interessado: Felipe Azevedo  
fhazevedo@gmail.com

Satellaview
Acessório para Super Famicom, permitia  
baixar jogos via satélite para o console. 
Interessado: Humberto Martinez
humberto@europanet.com.br

Neo Geo Aes
Console na caixa, completo e funcionando... 
e que não seja absurdamente caro 
Interessado: Fabio Santana
fabio@europanet.com.br

MSX2 original Sanyo Wavy 23
Computador MSX da Sanyo.
Preço: R$ 300 
Vendedor: Daniel Ravazzi
fractal2000@gmail.com

Controle para Atari Jaguar
Controle para o console Jaguar, novo em folha  
(a caixa só foi aberta para testar o acessório).
Sistema: Atari Jaguar
Preço: R$ 90,00
Vendedor: Gilder Nader
gilder.nader@gmail.com

Nemesis 2 japonês completo  
(com chip de som SCC)
Cartucho Nemesis 2 (série Gradius), 
com chip auxiliar de som SCC da Konami.  
Completo, com caixa e manual.
Sistema: MSX
Preço: R$ 200
Vendedor: Daniel Ravazzi
fractal2000@gmail.com

Está faltando um item dificílimo de encontrar para a sua coleção?  
Certamente algum leitor da OLD!Gamer tem e vai querer negociar 
com você. Anuncie aqui e cruze os dedos.
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Coleção COMPLETA do Microvison americano
Videogame impecável, com caixa e manual.
Inclui sete cartuchos completos (todos com caixa  
e manual). Coleção completíssima, com todos os 
jogos lançados para a plataforma incluindo a única 
variação possível, um cartucho que mudou de nome. 
Só existem duas coleções completas conhecidas  
deste sistema no Brasil.
Vendedor: Marco Lazzeri 
Contato: lazzeri@gmail.com

Alcorão para MSX
Cartucho do livro sagrado do Islamismo.  
Compatível com MSX arábico. Item raríssimo, na caixa.
Sistema: MSX arábico
Vendedor: Daniel Ravazzi
Contato: fractal2000@gmail.com

RCA Studio II COMPLETO
Perfeitão, com oito cartuchos. Foram lançados 9 no total,  
sendo um loose (sem embalagem) e sete completos, com caixa  
e manual. Suspeito que seja a única coleção completa no Brasil.
Vendedor: Marco Lazzeri 
Contato: lazzeri@gmail.com

Pioneer Laseractive com módulo da SEGA
O aparelho dos sonhos de qualquer Sega maníaco.  
Roda tudo: Mega Drive, Sega CD e Mega LD. Permite inserir  
o módulo de Turbo Grafx (incluso) e rodar Hu-Cards, CDs e LDs do  
PC Engine. Também roda filmes e shows em Laser Disc e CDs de música.
Sistema: Mega Drive\SEGA CD
Vendedor: Daniel Ravazzi 
Contato: fractal2000@gmail.com

PocketStation
VMU (Visual Memory Unit) para 
PlayStation. Aparelho que permite 
interação com alguns jogos com  
o objetivo de acessar minigames  
e brindes exclusivos. Só por  
meio dele é possível habilitar 
alguns carros especiais para 
Ridge Racer Type 4 e duas 
evocações secretas para  
Final Fantasy VIII. Os minigames  
são jogados no próprio acessório. 
Este PocketStation está completo, 
com manual, cordão e na caixa. 
Aparelho impecável, com tudo 
funcionando. Não tem bateria.
Vendedor: Guilherme Amatte
Contato: guibao@gmail.com 

Aqui você encontra os itens mais raros de todos... tão raros que não têm preço definido. Entre em contato com os vendedores, sugira seu preço,  
pratique a arte ancestral da negociação e lute por artigos raríssimos que vão fazer sua coleção brilhar. 

leilao
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