
Como administrar um gênio dos videogames? 
Nick Wingfield 
 
Sam Houser é um dos grandes visionários da era do videogame. Discreto e viciado em 
trabalho, ele também tem temperamento e orçamento dignos de um magnata de Hollywood. 
 
Sua última criação, o jogo "Grand Theft Auto IV" - parte da série que permite que o jogador 
ganhe dinheiro virtual roubando prostitutas e membros de quadrilhas - custou uma fortuna 
para produzir. Uma pessoa a par do projeto o calcula em US$ 100 milhões, patamar que não é 
questionado por Houser.  
 
Para a distribuidora do jogo, a Take-Two Interactive Software Inc., a jogada tem dado um 
retorno enorme. Na primeira semana do lançamento, em 29 de abril, "GTA IV" vendeu mais de 
6 milhões de cópias e faturou mais de US$ 500 milhões - um lançamento recorde para o setor. 
 
 Grand Theft Auto IVO grande sucesso de "GTA IV" tem um papel de destaque numa jogada 
ainda mais importante para a Take-Two: sua tentativa de resistir a uma oferta de aquisição 
hostil de US$ 2 bilhões feita pela gigante americana dos videogames Electronic Arts Inc. Até 
agora, a Take-Two tem evitado ser comprada pela EA, em parte porque acredita que pode 
conseguir um preço melhor. Os dois lados se negaram a confirmar se estão negociando. A EA 
marcou para 16 de maio o prazo final para os acionistas da Take-Two aceitarem a oferta. 
 
Gênios como Houser são a principal razão pela qual a EA está de olho na Take-Two. Mas 
enquanto a EA e outros grandes fabricantes de games crescem e amadurecem, Houser e 
outras pessoas semelhantes representam um desafio: como empresas com uma cultura mais 
conservadora podem integrar e administrar os criadores mais independentes e voláteis do 
setor? 
 
Houser, de 36 anos, usa uma barba longa até o peito. Numa rara entrevista, disse, brincando, 
ao Wall Street Journal que seus colegas o descreviam como um "lunático" - uma referência à 
sua criatividade intensa. Ele costuma passear pelas ruas de Nova York para estudar o 
submundo de ex-presidiários, mendigos e outras personagens dignas das fotos de Diane 
Arbus. Algumas chegaram a inspirar personagens nos jogos. No ano passado o seu estúdio de 
criação contratou uma curandeira para exorcizar más vibrações depois que dois funcionários 
morreram. Uma porta-voz da Rockstar diz que a curandeira foi chamada em nome dos 
empregados da Rockstar, e que a produtora de jogos também contratou especialistas em luto 
tradicionais. 
 
 GTA San AndreasHouser também é um homem contraditório: "Eu sou o cara mais 
conservador que você jamais conhecerá", diz ele, que mora no Brooklyn, em Nova York, com a 
mulher e dois filhos pequenos. "Eu tenho ataque de pânico quando levo uma multa." 
 
A Take-Two conseguiu dar certo com Houser até agora porque permitiu que ele chefiasse uma 
divisão independente chamada Rockstar Games. Não tem sido fácil, mas tem ajudado a 
empresa a obter um destaque pouco comum no mundo dos videogames. 
 
Pelas estimativas de analistas, a Microsoft Corp. pagou US$ 50 milhões para a Rockstar criar 
dois episódios que podem ser baixados da internet para expandir o enredo de "GTA IV". Como 
parte do acordo, a Rockstar lançou "GTA IV" para o console Xbox 360 no mesmo dia em que a 
versão para PlayStation 3 - o que pode ser um grande impulso para o aparelho da Microsoft. 
 
Funcionários antigos e atuais dizem que os executivos da Rockstar são difíceis - inclusive Sam 
e seu irmão Dan Houser, vice-presidente de criação da Rockstar - são geniosos, tendem a 
gritar, insistem em realizar maratonas de horas extras e raramente elogiam alguém. A 
controladora Take-Two também já teve alguns problemas. Ano passado, vários de seus 
executivos foram pegos num escândalo de "backdating", em que opções de ações têm sua 
data manipulada para aumentar o ganho dos diretores que as recebem. A alta rotatividade no 
alto escalão deixou a idiossincrática e isolada Rockstar sem supervisão próxima durante a 
maior parte de sua existência, dizem analistas. Tudo isso pode criar problemas para a EA. 



 
A EA não quis comentar seus planos para a Rockstar, que conta com 800 funcionários em todo 
o mundo. Desde que se tornou diretor-presidente, em abril, John Riccitiello já disse que espera 
incentivar mais apostas arriscadas na criatividade, fornecendo às produtoras mais autonomia 
através de "selos" independentes na empresa, uma estrutura na qual as excentricidades da 
Rockstar podem encontrar abrigo. 
 
Mas uma casa bem diferente. A EA lançou nos últimos anos jogos com temas mais adultos, 
mas é mais conhecida pelos jogos de esportes e para toda a família, como a série "The Sims". 
 
A Rockstar é famosa por jogos que testam os limites, inclusive alguns que permitem realizar 
fantasias de vingança. A empresa teve de modificar no ano passado "Manhunt 2", sangrento 
jogo de horror, depois que ele foi classificado nos Estados Unidos como apenas para adultos. 
"GTA IV" tem recebido críticas na mídia por conter passagens em que o jogador pode pagar 
prostitutas por sexo. 
 
O "talento" da Rockstar, como é chamado internamente, ganha montanhas de dinheiro e pode 
estranhar a estrutura de remuneração mais tradicional da EA. Em 2005, um ano especialmente 
bom, a Take-Two pagou US$ 84 milhões em royalties, segundo informes da empresa. A maior 
parte desses direitos autorais, dizem pessoas a par da situação, foi para os executivos da 
Rockstar, Houser entre eles. Se a EA conseguir comprar a Take-Two, alguns analistas 
acreditam que os melhores desenvolvedores podem exigir uma fatia maior dos lucros do jogo. 
 
Outro possível empecilho: o histórico de autonomia da Rockstar. Se a EA comprar a Take-Two, 
Houser diz que é pouco provável que busque a aprovação da EA para o conteúdo de jogos. 
Mesmo assim, ele chama Riccitiello de "o grande negócio" e considera que há algumas 
vantagens numa união com a EA, que ele diz faria da Rockstar "um peixe bem menor num 
lago bem maior". 
 
"Não sou do tipo que tem problemas com isso", diz Houser, segundo quem a EA lhe recusou 
um emprego no fim dos anos 90. 
 
No ano passsado, Jeff Williams, um ex-produtor online da Rockstar, postou um ensaio em seu 
blog detalhando a atmosfera muitas vezes explosiva na Rockstar. No texto, que já foi 
removido, Williams escreveu sobre confrontos entre executivos da Rockstar sobre questões 
pequenas como a promoção de jogos. 
 
 
"E quando digo 'discussão' eu quero dizer uma discussão do tipo 'gritar a plenos pulmões e 
jogar objetos pelo escritório'", escreveu Williams, que disse num email que retirou o texto de 
seu blog para evitar a possibilidade de um processo da Rockstar. 
 
Houser diz que não acha que ouviu Williams falar alguma vez durante o período em que 
trabalhou na Rockstar. "Ele está escrevendo coisas de que não me lembro " , afirma. 
 
"O que a Rockstar faz (...) é um processo muito intenso e criativo", diz Gary Dale, diretor 
operacional da Take-Two que há muito conhece os Houser. "Às vezes há tensão baseada em 
pessoas discutindo idéias criativas." 
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2008, Empresas., p. B12 


