
Brasil vira alvo dos jogos sociais 
Douglas MacMillan 
 
No "Market Street", um jogo disponível em redes sociais como o Facebook, aspirantes a 
empreendedores abrem lojas digitais e concorrem com os amigos para atrair compradores. 
Muitos jogadores pagam dinheiro de verdade para abastecer suas prateleiras virtuais com itens 
sazonais ou com boa demanda, como buquês de rosas no Dia dos Namorados. Isso não 
funciona para jogadores fora dos Estados Unidos, em países que não celebram a data ou 
outros feriados americanos. 
 
A Playdom, empresa por trás do "Market Street", decidiu então contratar a Mentez, uma 
empresa iniciante com sede em Miami, para apresentar uma alternativa ao Dia dos Namorados 
para a adaptação brasileira do jogo, conhecida como "Paraíso das Compras". Como solução, a 
Mentez programou versões digitais de objetos emblemáticos do Carnaval, incluindo fantasias 
com plumas, instrumentos musicais, confete e brinquedos para fazer barulho. Esses produtos 
estarão à venda na edição do jogo em língua portuguesa, que é jogada no Orkut, a rede social 
mais popular no Brasil. 
 
A empresa e outras companhias de jogos digitais buscam aproveitar o crescimento dos 
mercados internacionais e recorrem à Mentez e suas concorrentes para ser seus guias 
turísticos locais. O mercado para bens virtuais somará US$ 6,11 bilhões em 2011, de acordo 
com estimativas do banco de investimento ThinkEquity. Nos próximos dois anos, as vendas 
internacionais de bens virtuais em jogos de redes sociais aumentarão 64%, quase tanto 
quanto os 75% esperados nos EUA. As empresas americanas de jogos terão de aproveitar as 
oportunidades no exterior se quiserem ficar à altura dessas expectativas: a Walt Disney pagou 
US$ 563 milhões para comprar a Playdom em 2010, enquanto a Electronic Arts pagou US$ 400 
milhões pela rival Playfish. A Zynga, líder em jogos para redes sociais, com 271 milhões de 
usuários, tornou-se umas das novatas mais quentes do Vale do Silício, com valor de mercado 
de US$ 10 bilhões, depois que as empresas de investimento T. Rowe Price e Fidelity 
Investments mantiveram negociações para investir na companhia. 
 
Internacionalizar um jogo exige conhecimento das tradições, da arquitetura, dos feriados e das 
moedas de cada país - elementos cruciais para jogos que supostamente devem ser simulações 
do mundo real. "Deixar o jogo bem adaptado vai além da tradução", diz Juan Franco, 
executivo-chefe da Mentez. Criada há quatro anos, a empresa é especializada em adaptações 
para a América Central e do Sul e tem escritórios em São Paulo, na Cidade do México, em 
Bogotá e em Medellín. A empresa russa 101 XP ajuda programadores de jogos dos EUA a 
decifrar o mercado do Leste Europeu e alcançar os jogadores das maiores redes sociais da 
região, como a Mail.ru. A 6waves, de Hong Kong, padroniza jogos de redes sociais para o 
público asiático. 
 
Entre as oportunidades mais promissoras estão a América Central e a do Sul, segundo Ryan 
Linton, diretor sênior de desenvolvimento de negócios da Zynga. Hoje, apenas 10% dos 
jogadores da Zynga estão na América Latina e a região "é um gigante inexplorado para nós", 
afirma o executivo. 
 
A Mentez emprega mais de 60 especialistas em produtos virtuais, como designers, tradutores 
e profissionais de administração que conhecem a economia de países latino-americanos. Além 
de projetar objetos digitais, como fez para o "Market Street", a Mentez ajuda os 
programadores de jogos a manter-se informados sobre o que tem mais apelo no exterior, 
fornece serviços aos clientes e vende jogos. Os jogadores no exterior compram até cinco vezes 
mais objetos locais do que os não adaptados a seu mercado doméstico, afirma Franco. A 
Mentez fica com algo entre 40% e 60% das receitas geradas por todos os bens virtuais que 
desenvolve, normalmente vendidos por US$ 1 a US$ 10 a unidade. 
 
Em alguns casos, a Mentez também facilita os pagamentos. Em países da América Central e do 
Sul, apenas 40% das pessoas possuem cartão de crédito, segundo informe do Departamento 
do Comércio dos Estados Unidos, de 2008. A Mentez vende cartões pré-carregados com 
valores entre US$ 2 e US$ 20 em cafés com internet, lojas de conveniência e outros pontos 



pela América Latina, para que os jogadores sem cartão de crédito também possam comprar 
bens virtuais. A Zynga começou a usar a rede da companhia, a Paymentez, no fim de 
fevereiro. "É muito fácil fazer uma transação on-line nos EUA", diz Linton, da Zynga. "Eles não 
têm esse luxo em muitos países latino-americanos". A Five Minutes, empresa chinesa de jogos, 
já usa a Mentez para vender cartões e alcançar os jogadores na América Latina. 
 
Franco, da Mentez, diz que como os jogos sociais são um negócio novo na América Latina, "há 
oportunidade para empresas como a Zynga serem agressivas nesse mercado". O Brasil, em 
particular, "é uma oportunidade imensa", afirma. "Hoje, é o mercado mais quente do mundo" 
para os jogos de redes de relacionamento social. 
 
Desenvolvedores globais diversificam estratégias para concorrer no país 
Cibelle Bouças 
 
Tradicionalmente, a indústria de jogos eletrônicos tem dificuldade para se expandir no Brasil, 
devido à demora para obter a homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
- o que atrasa os lançamentos - e à prática de preços elevados em função da carga tributária. 
Mas as redes sociais mudaram o cenário do setor. Sem enfrentar problemas desse tipo, 
desenvolvedores de jogos sociais lançam suas aplicações e acirram a guerra para conquistar 
novos usuários.  
 
A americana Vostu, dona de títulos como Rede do Crime, Mini Fazenda e Café Mania, foi a 
primeira a lançar jogos sociais no país, há três anos. A empresa produzia jogos para a rede 
Orkut, mas o aumento da competição a fez investir em outra plataforma: o celular. Há duas 
semanas, a Vostu lançou o jogo Rede do Crime para telefones móveis comuns com acesso à 
internet e smartphones.  
 
A expectativa do presidente-executivo da Vostu, Daniel Kafie, é atingir neste ano 20 milhões 
de usuários desses aparelhos. "O mercado de celulares tem um ritmo de expansão muito forte 
e os preços dos planos de internet das operadoras estão barateando, o que é um incentivo 
para a venda de jogos sociais", afirma Kafie. A Vostu tem 30 milhões de usuários que acessam 
os jogos no Orkut pelo computador. Kafie estima que essa base crescerá ao menos 50% em 
2011, para 45 milhões, em média. A empresa também pretende lançar versões dos jogos para 
MSN. 
 
A Vostu faturou US$ 500 milhões em 2010. Do total da receita, 90% foi obtida com venda de 
dinheiro virtual, que os usuários compram na forma de cartão pré-pago ou crédito para 
adquirir bens e serviços virtuais nos jogos. A oferta de cartões é feita em 60 mil pontos de 
venda, como lan houses e postos de recarga de celular. A Vostu lança neste mês também um 
serviço de pagamento móvel, diz Kafie. 
 
Fazer frente a um concorrente com essa estrutura exigiu um esforço redobrado da americana 
Zynga - maior desenvolvedora de jogos para redes sociais no mundo, mas ainda sem operação 
própria no Brasil. A empresa está captando no mercado financeiro US$ 500 milhões para levar 
adiante seu projeto de internacionalização, com foco nos mercados emergentes da América 
Latina e Ásia.  
 
No Brasil, a Zynga lança hoje versões em português de jogos como Farmville e Mafia Wars, 
ambos sediados no Facebook. A empresa firmou parceria com a americana Mentez para 
distribuir com exclusividade cartões pré-pagos e números de identificação pessoal (PINs) em 1 
milhão de postos de venda, entre lan houses, bancas, lotéricas e redes de varejo. "A 
expectativa é adicionar 5 milhões de usuários com a estratégia de distribuição", diz a gerente 
de marketing da Mentez no Brasil, Regina Rossito.  
 
O diretor sênior de desenvolvimento de negócios da Zynga, Ryan Linton, afirma que o mercado 
latino-americano, de 22 milhões de usuários, deve crescer acima de 64% nos próximos dois 
anos. Ele não cita dados específicos sobre o Brasil. "Acredito que com as versões adaptadas 
dos jogos em português e a oferta de meios de pagamento em real haverá uma grande 



expansão no número de usuários", afirma Linton. A venda de créditos, que gira em torno de 
US$ 850 milhões por ano, é o principal meio de receita da Zynga.  
 
Disputa de patentes afeta entrega do PlayStation na Europa 
Son Jung-a e Jonathan Soble 
 
Autoridades alfandegárias na Holanda confiscaram dezenas de milhares de unidades do 
console de videogame PlayStation 3, da Sony, depois que a LG Electronics, da Coreia do Sul, 
conseguiu uma liminar contra sua rival japonesa em decorrência de uma queixa relacionada a 
patentes. 
 
A interdição temporária de 10 dias, determinada por uma corte holandesa no início da semana, 
na prática impede a Sony de vender o PlayStation para o resto da Europa e pode causar 
interrupção no suprimento aos varejistas. A Holanda é para a Sony o principal ponto de 
distribuição do PlayStation na Europa. A companhia japonesa não quis comentar o caso, mas 
uma pessoa familiarizada com a situação disse que a empresa estava procurando pontos de 
entrada alternativos no continente e não previa falta de produtos nas lojas. A liminar só vale 
na Holanda. 
 
A Sony procura derrubar a decisão do tribunal e apelou ao Escritório Europeu de Patentes em 
uma disputa mais ampla com a LG, que envolve a tecnologia de vídeo Blu-ray usada nos 
consoles PlayStation. "Achamos que a Sony usou nossa tecnologia Blu-ray em seu 
equipamento", disse uma porta-voz da LG. Ela se recusou a dizer se a LG vai tentar estender a 
interdição depois que o prazo original acabar. O caso é o mais recente exemplo das cada vez 
mais agressivas disputas de patentes entre fabricantes japoneses e coreanos, marcadas por 
grandes grupos de eletrônicos tentando defender sua propriedade intelectual e enfraquecer a 
dos rivais. 
 
A Sony e a LG também travam disputas nos Estados Unidos enquanto competem por uma fatia 
maior dos mercados de TVs de tela plana e de telefones celulares. A LG fez uma queixa à 
Comissão de Comércio Internacional dos EUA no mês passado, afirmando que as TVs Bravia e 
os consoles PlayStation, da Sony, violavam suas patentes. A Sony entrou com um processo 
contra a LG em tribunal federal em Los Angeles, dizendo que a empresa infringiu oito patentes 
envolvendo telas de cristal líquido e monitores de computador. 
 
Longas disputas de patente do tipo "olho por olho" são comuns no setor de tecnologia, mas 
geralmente são resolvidas com acordos mútuos de licenciamento.  
 
Se perder o caso, a Sony pode ter de pagar à LG uma importância por unidade vendida do 
PlayStation 3 no mundo, o que lhe custaria milhões de dólares. A Sony exporta semanalmente 
cerca de 100 mil unidades do produto à Europa. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 mar. 2011, Empresas, p. B3. 


