
Aproxima cartada, 
O americano Mark Pincus levou a Zynga a faturar 
460 milhões de dólares ao ano com jogos no 
Facebook. Agora ele tenta atrair outros sites 

Com pouco mais de três anos 
de existência, a produtora 
de jogos online Zynga, de 
San Francisco, na Califór
nia, pode atingir receitas de 

460 milhões de dólares já neste ano. Boa 
parte desse resultado se deve ao próspero 
casamento que seu criador, o americano 
Mark Pincus, de 44 anos, mantém com o 
Facebook. Ele fundou a Zynga em 2007 
com o objetivo de desenvolver jogos para o 
site de relacionamentos. Hoje, 230 milhões 
de usuários do Facebook acessam os jogos 
pelo menos uma vez por mês. Os mais po
pulares são a fazenda virtual FarmVille, na 
qual é possível cultivar lavouras e criar ani
mais de mentirinha, e o Máfia Wars, uma 
espécie de brincadeira de polícia e bandido 
do mundo virtual, onde o papel dos jogado
res é comandar uma família mafiosa. 

O crescimento rápido da Zynga dá uma 
boa amostra do potencial a ser aproveitado 
por quem souber criar modelos de negócios 
capazes de explorar as redes sociais. As re
ceitas vêm de pagamentos feitos pelos joga
dores na compra de ferramentas virtuais 
para melhorar seu desempenho — como 
tratores para arar a terra na fazendinha ou 
armas para dominar gangues rivais no jogo 
da máfia. A maioria dos internautas usa ape
nas os recursos gratuitos da brincadeira, 
mas a pequena fração formada por quem 
paga — menos de 5% das pessoas, segundo a 
Zynga — é suficiente para sustentar o cresci
mento das receitas. O Facebook também 
colhe frutos com os jogos, que são um atra
tivo para manter os usuários mais tempo 

conectados e, portanto, mais expostos aos 
anúncios publicitários veiculados no site. 

Recentemente, o relacionamento entre a 
Zynga e o Facebook passou por um desgaste. 
A discórdia surgiu no começo do ano, quan
do o Facebook decidiu intermediar todas as 
transações entre seus usuários e as empresas 
que desenvolvem programas e aplicativos 
para a rede social, cobrando uma comissão a 
cada negócio. Diante da possibilidade de 
perder uma parte das receitas, Pincus amea
çou abandonar o Facebook e criar sua pró
pria rede social para manter os jogos no ar. A 
crise foi superada no começo de junho, 
quando as duas empresas anunciaram um 
acordo por mais cinco anos. Os detalhes da 
negociação, como se o Facebook vai ou não 
ficar com uma comissão pelas vendas, não 
foram divulgados. "Estamos felizes com o 
compromisso de longo prazo com o Face
book" disse Pincus ao comentar o acerto. 

Os movimentos mais recentes indicam 
que Pincus está em busca de novos parceiros, 
o que lhe possibilitaria crescer com mais in
dependência. No começo de junho, a Zynga 
lançou versões de seus jogos mais famosos 
para o iPhone. Algumas semanas antes, a 
empresa firmara um acordo para desenvol
ver aplicativos para os usuários do Yahoo! 



Em julho, sites americanos de tecnologia di
vulgaram que a Zynga teria recebido um in
vestimento de 200 milhões de dólares do 
Google e já estaria desenvolvendo um novo 
site de jogos, o Google Games (nenhuma das 
duas empresas se manifestou oficialmente). 

Para dar sua próxima cartada, seja ela 
qual for, Pincus juntou um bom cacife. Nos 
últimos três anos, ele captou 366 milhões de 
dólares de fundos de capital de risco e de ou
tros investidores. 'A Zynga é uma das poucas 
companhias que podem ver as receitas su
bindo como um foguete", disse Reid Hoff
man, um dos fundadores do site de relacio
namentos Linkedln e acionista da Zynga, à 
revista Bloomberg Business Weejc. 

Uma das ameaças à trajetória da empresa 
é o comportamento controverso de Pincus, 
acusado de copiar jogos dos concorrentes. 
Ele enfrenta cinco processos por plágio na 
Justiça americana. No final de 2009, numa 
tentativa de melhorar a imagem, Pincus fez 
um mea-culpa. "Eu criei uma empresa e, para 
aumentar as receitas, usei todos os truques 
horríveis que encontrei no manual" disse ele. 
Ao que parece, para Pincus os golpes baixos 
também fazem parte do jogo. • 
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