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Kabam e Zynga Game Network, que são desenvolvedores de jogos do Facebook, disseram que 
passarão a recorrer progressivamente a programadores de software chineses para criar jogos 
para o site da rede mundial de computadores, explorando talentos técnicos no maior mercado 
de internet.  
 
A Kabam, fabricante do jogo do Facebook "Kingdoms of Camelot," (do inglês, "Reinos de 
Camelot") criou um estúdio em Pequim em maio, onde dois títulos, ainda não divulgados, 
estão em desenvolvimento. Além disso, outros títulos estão em andamento nos estúdios da 
companhia nos EUA, disse Andy Lee, diretor-executivo da Kabam, sediada em Redwood City, 
Califórnia. A Zynga, produtora dos jogos "FarmVille" e "Mafia Wars" no Facebook, disse que 
quer explorar o ritmo mais veloz de inovação da China.  
 
"A China é muito importante para nós", disse Lee. "Nós nos vemos em expansão agressiva na 
região com vários estúdios na China. Esta é uma grande parte da nossa estratégia 
internacional, e minha missão é administrar esse crescimento." 
 
O país asiático tem o maior mercado de internet do mundo em usuários, com 420 milhões 
conectados, criando uma vasta base para estimular o desenvolvimento de programadores de 
software talentosos, disse Lee. Depois de se tornar o maior país exportador que fabrica 
computadores, brinquedos e roupas vendidas nos pontos de venda do Walmart, a China está 
entrando no segmento de desenvolvimento de software à medida que o centro de gravidade 
da internet se desloca para o país.  
 
"A China está elevando a cadeia de valor, de grandes volumes de bens manufaturados a 
baixas margens para os domínios do projeto", disse Duncan Clark, presidente do conselho de 
administração da consultoria de tecnologia BDA China, sediada em Pequim. "O valor está no 
projeto, e é lá que a China quer chegar." 
 
A Kabam tem 35 empregados em Pequim, seu primeiro estúdio internacional, na comparação 
com cem funcionários nos EUA, disse Lee. Ao longo dos próximos anos, o número de 
empregados na China poderá superar a força de trabalho dos EUA, ele disse.  
 
Sociedade de controle concentrado, a Kabam, que mudou o seu nome, em agosto, que era 
Watercooler, levantou aproximadamente US$ 9,5 milhões do Betfair Group, com sede em 
Londres, e da Canaan Partners, de Westport, Connecticut.  
 
Para atrair consumidores preocupados com custo, combater piratas e sobreviver no 
competitivo mercado da China, os programadores de software "precisam se empenhar mais" 
do que seus pares nos EUA, resultando num vasto corpo de engenheiros talentosos, disse 
Andy Tian, responsável pelo estúdio da Zynga em Pequim.  
 
A Zynga, com sede em San Francisco, se estabeleceu na China para tirar proveito das 
crescentes habilidades em software do país. A Zynga anunciou em maio a aquisição da 
companhia de jogos sociais XPD Media, sediada em Pequim, primeiro passo da companhia para 
ingressar no mercado asiático. A XPD tinha à época 40 empregados, incluindo o cofundador 
Tian, que segundo a Zynga seria imediatamente integrado à sua força de trabalho global para 
concentrar-se em engenharia e desenvolvimento de produto.  
 
"As pessoas aqui estão inovando em termos de modelo de negócios num ritmo mais veloz do 
que fazem no Ocidente", disse Tian, numa conferência promovida pela Universidade Stanford 
em Pequim, dia 18. 
 
O Facebook é inacessível na China, portanto os jogos desenvolvidos pela Kabam e Zynga 
especificamente para aquele site não estarão acessíveis no seu país de origem. A Zynga 
levantou US$ 360 milhões de investidores e afirma ter 360 milhões de usuários mensais 
ativos. 



 
As companhias de programação de software chinesas, muitas com apenas um punhado de 
empregados cada, se apropriaram de uma fatia de aproximadamente 10% da receita da App 
Store, da Apple, estima James Ding, diretor executivo da GSR Ventures, um fundo de capital 
de risco sediado em Pequim. 
 
"A China tem um potencial de mercado não só para seguir os EUA; ela pode se tornar um 
mercado local para novos aplicativos", disse Ding, na conferência da Universidade Stanford, 
nessa semana. "Muitas coisas que poderão ser usadas nos EUA e no mercado global estão 
sendo testadas pela primeira vez nessa parte do mundo. " 
 
Na Kabam, o crescimento da China pode ser visto no estúdio em expansão da companhia, 
disse Lee. Depois de apenas cinco meses, a empresa está se mudando para um novo escritório 
que terá o triplo do tamanho do atual. (Tradução de Robert Bánvölgyi). 
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