
UM BRASILEIRO NO,

VALE DO SILÍCIO
O PARANAENSE RON CZERNY SAIU JOVEM DO BRASIL COM O SONHO DE SE
TORNAR TENISTA. VIROU EMPREENDEDOR NOS EUA. HOJE, SUA PLAYPHONE,
DE ENTRETENIMENTO PARA CELULAR, EATURA US$ 70 MILHÕES EM 25 PAÍSES

POR FRANÇOISE TERZIAN

uando a bolha da internet
estourou, por volta de 2001,
o empreendedor curitibano

Ron C&erny, 41 anos, descobriu duas
coisas importantes sobre o mundo dos
negócios digitais. Primeiro, ele se deu
conta de que o pioneirismo e a inova-
ção são fundamentais para fazer um
negócio brilhar na web. Depois, com-
preendeu que mesmo atendendo a es-
ses pré-requisitos, era necessário ser
visionário para não perder o timing. Foi
assim que Czerny deduziu que a sua
Atrativa Games surgiu tarde demais.
O atraso de dois anos - a empresa foi
fundada em 2000- teria custado urna
história de sucesso. Não que a empresa
de jogos online estivesse penando para
crescer. Pelo contrário: ela registrou
tão bom desempenho que foi vendida
para a americana RealNetworks. O que
perturbou seu criador foi saber que,
não fossem esses 24 meses, seu rumo
poderia ter sido outro. "Para corrigir
esse erro, decidi lançar a PlayPhone
em 2003, numa época em que esse
mercado nem existia", diz Czerny,
hoje CEO e chairman da empresa.

Desde o começo, sua idéia era trans-
formar a PlayPhone, uma empresa com
foco em conteúdo e entretenimento pelo
celular, num negócio de alcance mun-
dial. Os dois primeiros anos da empre-
sa foram difíceis, marcados por baixas

receitas e atuação num nicho monopo-
lizado pelas operadoras de celular. Pa-
gou o preço do pioneirismo. A PlayPho-
ne foi a primeira empresa do mercado
americano a vender conteúdos para ce-
lular diretamente ao consumidor, sem
a intervenção de operadoras. Com o
tempo, a empresa, encarada como con-
corrente das operadoras, conseguiu
conquistá-las, Atualmente, 90% de
sua receita vêm das contas de celular.

Com cinco anos, a PlayPhone é uma
das maiores distribuidoras
mundiais de jogos, toques,
músicas, vídeos e imagens
para celular. No futuro, até
episódios de seriados ela
pretende colocar para do-
wnload. Seu mercado em
potencial é imenso. Segun-
do a União Internacional de
Telecomunicações (UIT),
o número de celulares no
mundo deve chegar a 4 bi-
lhões até o final deste ano.
Embora Czerny seja bra-
sileiro, a PlayPhone é uma
empresa americana, pro-
positalmente cravada no
Vale do Silício, em San José,
na Califórnia. Mas por que
San José? Por dois motivos,
um pessoal e o outro profis-
sional. Czerny está radicado

nos Estados Unidos há 23 anos, natura-
lizou-se americano e tem sua vida toda
constituída lá. O segundo motivo não
poderia ser mais óbvio: "Não existe me-
lhor lugar no mundo para lançar unia
empresa inovadora no ramo de tecno-
logia", diz Czerny. Cerca de 70 dos 200
funcionários da PlayPhone trabalham
na matriz. A maior parte é formada por
engenheiros de software ou pessoas
com alto conhecimento do mercado de
telefonia celular. A localização e seu

perfil visionário aju-
daram a atrair investi-
mentos de três fundos
de venture capital logo
no início da empresa.

Os n ú m e r o s da
PlayPhone revelam
um caso de sucesso. A
empresa cresce a taxas
de 400% ao ano des-
de 2005. Este ano, a
PlayPhone deve alcançar
uma receita de US$70
milhões, volume que pre-
tende duplicar em 2009-

"Queremos ser uma
empresa global de entre-
tenimento digital", afir-
ma Czerny. O interessan-
te do modelo de negócios
da PlayPhone é que ela
não produz o conteúdo
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que distribui para os celulares. Czer-
ny firmou parcerias exclusivas com
produtores de conteúdo para ter jogos
eletrônicos, música e vídeo. Sua lista
inclui nomes como Disney, Sony BMG,
Universal Music, New Line Cinema,
Paramount Pictures, Sega e Vivendi.

A PlayPhone ganha dinheiro de
diferentes formas. A primeira e mais
tradicional é com a venda de conteú-
dos variados aos usuários de celular
que acessam seu portal. Neste caso, a
empresa cobra por downloads e cada
operação custa entre US$ l e US$ 2.0
tíquete médio gira em torno de US$ 10
por usuário no final de cada mês. Outra
modalidade de negócios é a parceria
entre a PlayPhone e grandes empresas
interessadas em viabilizar portais pró-
prios de conteúdo móvel. A empresa
trabalha hoje com 15 parceiros, entre
eles o varejista Wal-Mart e a rede de te-
levisão ABC. Recentemente, a PlayPho-
ne fechou um acordo para produzir e
gerenciar a nova plataforma móvel do
Cartoon Network no Brasil, rede de TV
por assinatura da Turner Broadcas-
ting System. O acordo abrange a venda
de conteúdos de desenhos animados
e marca a entrada da empresa no seg-
mento B2B. Os usuários do portal wap
do Cartoon podem personalizar o ce-
lular com seus personagens favoritos.

Com uma estrutura de 2OO funcio-
nários, a PlayPhone tem operações em
25 países e subsidiárias no Brasil, na In-

CARTOON NETWORK Desenhos ani-
mados como Mansão Foster para
Amigos Imaginários (à esq.) e Billy
e Mandy são comercializados para
celulares no Brasil pela PlayPhone

glaterra e na China. A expansão inter-
nacional foi possível depois que a em-
presa recebeu, em maio do ano passado,
um aporte de capital no valor de US$ 18
milhões. Com mais de 500 milhões de
celulares e uma classe média que cres-
ce rapidamente, a China é um merca-
do-alvo para a PlayPhone, que abriu lá
um escritório de desenvolvimento com
5O engenheiros e pretende iniciar sua
operação comercial em 2009. "Trata-se
de um projeto grande e arriscado, mas
a China será, provavelmente, nosso
maior mercado no futuro", diz Czerny.
O Japão, maior mercado mundial para
conteúdos de celular, abocanha de 30%
a 40% da receita produzida no mundo
com mobilidade. De olho nesses usu-
ários, a PlayPhone pretende criar sua
operação japonesa em 2009. No Bra-
sil, o escritório da PlayPhone tem 40
funcionários, fechou acordo com quase
todas as operadoras locais de celular e
tem como alvo 10 milhões de usuários
entre 16 e 22 anos, apaixonados por mú-
sica e games. O país é ainda uma pro-
messa para a PlayPhone e ocupa, na re-
ceita global da empresa, o último lugar.

Mas foi no Brasil que Czerny teve
suas primeiras aulas de empreendedo-
rísmo. O grande mestre foi seu pai, dono
de uma tecelagem. Depois seus irmãos
também montaram negócios próprios.
Mas foi o tênis que o transformou em
empreendedor. Czerny foi tenista du-
rante a juventude e, aos 18 anos, venceu
vários campeonatos. Decidiu, então,
ir jogar nos Estados Unidos e ganhou
uma bolsa de estudos na Califórnia.
Após cinco anos de esporte e estudos,
graduou-se em Negócios Internacio-
nais pela San José Universiíy, e resol-
veu entrar para o mundo do entreteni-
mento digital. O fato de estudar e morar
no Vale do Silício o influenciou a colocar
sua veia empreendedora à mostra dos
fundos que apóiam nègócios pioneiros
nos Estados Unidos. Sua formação,
combinada ao tênis, o ajudou. "Trata-
se de um esporte individual, de muita
técnica, que exige paciência para ter su-
cesso. Negócios próprios são muito pa-
recidos com o tênis", diz Czerny, que tra-
balha 80 horas por semana e uma vez
por trimestre viaja aos escritórios da
PlayPhone no mundo. Sua preocupação
maior é se manter antenado. E sempre
pensar dois anos ã frente, no mínimo.
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