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Criado em 2006, o Twitter
foi pensado inicialmente co-
mo um serviço para que men-
sagens de texto via celular
(SMS, na sigla em inglês) fos-
sem mandadas para um gru-
po de pessoas. Vem daí o limi-
te de 140 caracteres por men-
sagem. Apesar disso, a maior
parte das mensagens publica-
das pelos usuários do Twit-
ter vem de smartphones, que
acessam a internet sem que
os textos precisem ser envi-
dados por SMS, ou de compu-
tadores. Entre os criadores
do site de microblogs está
Evan Williams, fundador da
Pyra Labs – que desenvolveu
o software do Blogger, servi-
ço de blogs.

Marili Ribeiro

Um estudo para rebater o que de-
fine como “propaganda negati-
va” – que seria a obrigatoriedade
de uso de tarjas em embalagens
para avisar que comer em exces-
so determinados alimentos po-
de levar à obesidade, conforme
pleiteiam alguns projetos em tra-

mitação no Congresso Nacional
– pretende abrir uma discussão
com a sociedade sobre “os efei-
tos econômicos de restrições im-
postas à informação publicitá-
ria”. No estudo não há números
sobre os prejuízos futuros da im-
plantação dessas medidas, mas
demonstrações de como elas afe-
tarão a cadeia produtiva da in-
dústria, o que pode levar à maior
concentração do mercado.

O relatório foi preparado pela
Tendências Consultoria a pedi-
do do Instituto Palavra Aberta
para mostrar que as leis em ex-
cesso também podem ser preju-
diciais. A autorregulamentação,
a exemplo do que se dá no merca-
do publicitário com o Conselho
de Autorregulamentação Publi-
citária (Conar), seria a melhor
prática. O Instituto Palavra Aber-

ta não tem fins lucrativos e é pa-
trocinado por quatro associa-
ções de propaganda e mídia: As-
sociação Nacional de Jornais
(ANJ), Associação Brasileira de
Rádio e Televisão (Abert), Asso-
ciação Nacional de Editores de
Revistas (Aner) e Associação
Brasileira de Agências de Publici-
dade (Abap).

Projetos. Há hoje no País cerca
de 180 Projetos de Lei coibindo e
até propondo a proibição do di-
reito de anunciar, conforme o es-
tudo. Por acreditarem que essas
limitações afetam indiretamen-
te o direito de expressão e a liber-
dade comercial, o instituto deci-
diu radiografar os efeitos que
classificam de perversos. Come-
çou analisando os impactos da
Resolução RDC N24/2010, da

Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), que estabele-
ce novas regras para a publicida-
de e a promoção comercial de ali-
mentos industrializados.

“O uso da ‘propaganda negati-
va’ retira o investimento em pu-

blicidade e não provoca qual-
quer vantagem ao consumidor.
Afinal, a empresa anuncia com a
finalidade de sinalizar as diferen-
ças de seus produtos em relação
à concorrência”, explica Ernesto
Moreira Guedes Filho, econo-

mista da Tendências que foi o
responsável pelo estudo.

A Anvisa quer estabelecer nor-
mas de divulgação nutricionais
exigindo alertas de possíveis pre-
juízos à saúde por excesso de cer-
tas substâncias. “A resolução é
exclusiva para produtos indus-
trializados, o que vai impactar,
na prática, cerca de um terço do
mercado nacional que come pro-
dutos industrializados”, critica
Luiz Lara, presidente da Abap e
da agência de propaganda Lew,
Lara\TBWA.

A solução, na interpretação do
Instituto Palavra Aberta, é inves-
tir na autorregulamentação co-
mo a existente em vários seto-
res. “Vamos apresentar o estudo
para o Congresso e gostaríamos
de sensibilizar para o fato de que
essas medidas não acrescentam
nada e podem ser muito prejudi-
ciais à economia”, diz Patrícia
Blanco, presidente-executiva do
instituto.

NOVA YORK

A
s perspectivas
da Activision
Blizzard para o
primeiro trimes-
tre ficaram abai-
xo das expectati-

vas de Wall Street e a empresa
fechará sua divisão responsá-
vel pelos jogos de música
“Guitar Hero”. O anúncio cau-
sou uma queda de mais de 7%
nas ações da empresa na últi-
ma quarta-feira.

A Activision Blizzard pre-
viu receita de US$ 0,70 por

ação para o ano, o que fica abaixo
da média de US$ 0,83 por ação
estimada pelos analistas. “As
projeções para 2011 foram muito
decepcionantes – bem abaixo do
que as pessoas esperavam, já que
a empresa tinha um longo histó-
rico de receita crescente”, diz
Eric Kandler, analista da MKM
Partners.

O fechamento da unidade de
negócios “Guitar Hero” e a sus-
pensão do desenvolvimento do
próximo jogo “Guitar Hero”
ocorrerão porque a popularida-
de dos videogames musicais en-
trou em queda. Essas duas inicia-

tivas vão fazer com que a Activi-
sion Blizzard demita 500 dos
seus 7 mil funcionários em todo
o mundo.

Em dezembro, a Viacom ven-
deu a Harmonix Music Systems,
produtora responsável pela sé-
rie de jogos de música “Rock
Band”, ao grupo de investimen-
to Columbus Nova, e lucrou US$

200 milhões com a transação.

Sucessos. A despeito da onda
de vendas de ações da Activision
Blizzard na quarta-feira, alguns
investidores, como Harry Rady,
vice-presidente de investimen-
to da Rady Asset Management,
elogiam a decisão da empresa de
reduzir seus esforços quanto a

títulos como “Guitar Hero” e
concentrar recursos em suces-
sos como “Call of Duty”.

“Sempre que uma empresa se
concentra em sua linha de maior
sucesso para torná-la melhor e
mais lucrativa – cortando um
braço para tornar o corpo mais
forte –, isso demonstra uma equi-
pe de gestão disciplinada”, diz

Rady,que detém ações da Acti-
vision Blizzard.

Os jogos de música têm pro-
dução cara, se incluídos os
custos de licenciamento das
canções e o custo de fabrica-
ção de hardware especial, a
exemplo de guitarras plásti-
cas. “Na situação econômica
atual, simplesmente não há
como gerar lucros com eles”,
analisou Eric Hirshberg, presi-
dente executivo da Activision
Publishing, em conversa tele-
fônica com analistas.

A companhia informou ain-
da que não vai mais lançar um
jogo de skate no próximo ano
e que poderá descartar o jogo
“True Crime: Hong Kong”. A
empresa anunciou também
uma nova plataforma digital,
“Beachhead”, que será focada
justamente na franquia “Call
of Duty”.

Desde que foi lançado, em
novembro do ano passado,
“Call of Duty: Black Ops” já
quebrou recordes no varejo,
registrando mais de US$ 1 bi-
lhão em vendas. / REUTERS

Games

● As propostas de US$ 8 bilhões
a US$ 10 bilhões para a compra
pelo Twitter foram recebidas
com uma certa surpresa e ali-
mentaram o temor de que esteja
sendo criada uma nova bolha tec-
nológica. “Com todo o respeito, o
Twitter não vale US$ 8 bilhões”,

escreveu ontem o analista Alek-
sey Osintseve, da Techonology
Evaluation Centers, em sua con-
ta do serviço de microblogs.

“Se você avalia o Twitter em
$8B (US$ 8 bilhões), não é muito
bom em matemática”, escreveu
Kyle Flaherty, que trabalha em
uma empresa de segurança em
tecnologia da informação.

A empresa de capital de risco
Andreessen Horowitz confirmou
ter comprado US$ 80 milhões
em participação no Twitter nos

mercados secundários. Entre os
investidores da empresa estão
Marc Andreessen, um dos criado-
res da Netscape.

Reguladores e analistas te-
mem que as redes sociais este-
jam atraindo atenção excessiva
dos meios de comunicação e de
potenciais investidores. Elas ain-
da geram pouca receita e muitas
delas não são rentáveis. Esse
contexto lembra a bolha tecnoló-
gica vivida há uma década e a
chamada “nova economia”. / EFE

Restrição à publicidade prejudica mercado, mostra estudo
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Facebook e
Google querem
comprar o Twitter
Segundo o ‘Wall Street Journal’, conversas entre as empresas
estão em estágio preliminar e ofertas chegam a US$ 10 bilhões

‘GUITAR HERO’
DEIXARÁ DE SER
PRODUZIDO
Queda nas vendas levará fabricante a fechar
a divisão responsável pelo jogo de música

Valorização traz
temor de nova
bolha tecnológica

Em alta. Segundo avaliações, valor do Twitter, de Biz Stone, mais que dobrou em dois meses

Solução. Para Patrícia Blanco, saída é a autorregulamentação

Relatório diz que
legislação muito rígida
para alimentos pode
elevar concentração
de mercado

Inviável. Licenciamento de canções e hardware especial tornam custos do jogo muito altos

NOVA YORK

O Google e o Facebook, bem
como outras companhias, tive-
ram conversas preliminares
com o Twitter sobre uma aqui-
sição que avaliaria a empresa
em até US$ 10 bilhões, segun-
do o ‘Wall Street Journal’.

Em dezembro, o Twitter levan-
tou US$ 200 milhões em capital
em uma transação na qual foi ava-
liado em US$ 3,7 bilhões. A com-
panhia afirmava ter 175 milhões
de usuários até setembro.

O Wall Street Journal publicou
em seu site que executivos do
Twitter haviam tido “conversas
preliminares” com executivos
do Facebook e do Google, nos
últimos meses, sobre uma possí-
vel venda da empresa. Mencio-
nando pessoas conhecedoras do
assunto, o jornal afirmou que ou-
tras companhias promoveram
negociações semelhantes.

“Mas o notável é que profissio-
nais financeiros conhecedores
do assunto dizem que a discus-
são, ao menos com alguns dos
interessados, envolveu uma ava-
liação estimada entre US$ 8 bi-
lhões e US$ 10 bilhões”, segundo
a reportagem.

O jornal informou que as con-
versações até o momento não
evoluíram e que Google, Face-
book e Twitter se recusaram a
comentar.

Não importa qual seja a avalia-
ção, o jornal afirma que os execu-
tivos e o conselho de administra-
ção do Twitter estão trabalhan-
do para construir uma grande

companhia independente. “Pes-
soas conhecedoras da situação
afirmam que a companhia acre-
dita que possa atingir um valor
de US$ 100 bilhões”, segundo o
jornal.

Mercado secundário. O Twit-
ter, criado em 2006, faz parte de
uma safra de serviços de redes
sociais online muito populares,
que inclui também Facebook,
Zynga e LinkedIn.

O mercado secundário de
ações dessas sensações da web,
que ainda têm o capital fechado,
vem crescendo, e os investido-

res acompanham de perto as em-
presas, na esperança de que elas
ofereçam ações.

Foi apenas a partir de metade
de 2010 que o Twitter começou a
oferecer aos interessados uma
maneira de veicular publicidade
em seu site.

O grupo de pesquisa eMarke-
ter informou no mês passado
que o Twitter, que não revela in-
formações financeiras, havia ge-
rado US$ 45 milhões com publici-
dade em 2010, de acordo com
sua estimativa, e planejava fatu-
rar US$ 150 milhões com anún-
cios este ano.

Crescimento. Do ponto de vis-
ta de negócios, o Twitter tem
muito em comum com Face-
book e o site de compras coleti-
vas Groupon, como o crescimen-
to acelerado.

Em fevereiro de 2009, o Twit-
ter valia US$ 250 milhões. Em
dezembro daquele ano, US$ 1 bi-
lhão. Em dezembro de 2010, che-
gou a US$ 3,7 bilhões e, agora,
está avaliado entre US$ 8 bi-
lhões e US$ 10 bilhões.

Para efeito de comparação, o
Facebook – que hoje vale US$ 50
bilhões, segundo avaliação do
Goldman Sachs – também valia
em torno de US$ 10 bilhões até a
metade do ano de 2009.

O jornal The Guardian infor-
mou que, em 2008, Mark Zucker-
berg teria oferecido US$ 500 mi-
lhões em ações do Facebook aos
fundadores do Twitter para ad-
quirir a companhia. / AGÊNCIAS
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