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Jogos: Para enfrentar concorrente, Firaxis adapta seu principal título para as redes de 

relacionamento  

 

 
 

Strauss Zelnick, da Take-Two Interactive: entretenimento nos meios sociais pode ter papel 

importante em seus negócios 

 

Por 20 anos, Sid Meier manteve-se no topo do mundo dos jogos eletrônicos ao refinar e 

aperfeiçoar constantemente o título "Civilization", criado por ele, no qual os jogadores 

constroem impérios virtuais. Agora, Meier aponta para o mais novo território indispensável a 

ser conquistado no cenário dos jogos: o Facebook. Neste verão nos Estados Unidos, a Firaxis 

Games, empresa de Meier, lança o "CivWorld", versão reduzida do "Civilization", voltada a 

jogadores casuais nas redes de relacionamento social na internet. "Dá para passar horas 

jogando", diz Meier enquanto planta um pomar na cidade virtual que ele criou no CivWorld. 

  

O "Civilization" vendeu mais de 10 milhões de cópias nos últimos 20 anos ao instigar os 

jogadores a criar nações e conquistar o domínio mundial por meio da diplomacia, comércio, 

guerra e desenvolvimento científico. Em 1996, o Gamespot.com, de avaliação de jogos, o 

proclamou como um dos programadores de jogos mais influentes do mundo, "nosso Hitchcock, 

nosso Spielberg, nosso Ellington". 

  

Na versão para o Facebook, os jogadores do CivWorld precisam trabalhar lado a lado para 

desenvolver uma cidade e mantê-la a salvo dos rivais, mas na versão para computador 

pessoal e console eles, individualmente, enfrentam a máquina, sem cooperar com ninguém. 

Enquanto os adeptos de "Civilization" passam horas seguidas em frente aos seus 

computadores, Meier supõe que o "CivWorld" será jogado em períodos de 15 minutos entre 

amigos e familiares. 

  

O "CivWorld" enfrentará a Zynga, potência dos chamados jogos sociais, cujos "FarmVille" e 

"Empires & Allies" (similar ao "Civilization") têm 257 milhões de usuários por mês, segundo a 

empresa de pesquisas AppData. É cerca de 30% a mais do que os jogos combinados dos cinco 

principais rivais da Zynga. 

  

Executivos do setor questionam quais serão suas fontes de receita, à medida que diminuem as 

vendas de jogos no formato tradicional, em embalagens; em julho os jogos vendidos em lojas 

caíram para seu menor patamar desde 2006. "Os jogos sociais poderiam desempenhar papel 



importante no crescimento de nossos negócios", diz Strauss Zelnick, presidente da Take-Two 

Interactive, que comprou a Firaxis, em 2005. 

  

A Zynga ganha a maior parte de seu dinheiro convencendo os jogadores a pagar por 

vantagens especiais que os beneficiam nos jogos. Embora Meier esteja buscando uma 

estratégia similar no "CivWorld", até a Zynga enfrenta dificuldades para conseguir dinheiro da 

grande maioria dos jogadores, que mostram pouco interesse em ir além das versões gratuitas. 

A Zynga, que em 1º de julho entrou com pedido para oferta pública inicial de ações na qual 

pretende levantar US$ 1 bilhão, informa que consegue a maioria de sua receita de menos de 

1% dos usuários. "É útil ter um nome de marca como Sid Meier relacionado ao seu jogo, mas 

com toda a concorrência que há lá fora isso não é garantia de sucesso", diz o analista Edward 

Woo, da Wedbush Securities. 

  

Meier conta com os esforços nas redes de relacionamento social na internet para atrair novos 

jogadores para seus jogos voltados para consoles. Ele diz esperar que alguns usuários que 

tenham contato com o "CivWorld", versão mais limitada, paguem US$ 60 pelo "Civilization", 

versão para console, que traz melhores gráficos e mais formas de jogar, embora esteja incerto 

sobre quantos poderiam realmente seguir esse caminho. "Todos querem saber: 'será que [os 

jogadores de Facebook] vão tornar-se jogadores contumazes, ou será que o Facebook é algo 

de curto prazo?'", pondera Meier. 

  

Embora Meier insista que o "CivWorld" vá oferecer uma experiência profunda nas redes sociais, 

ele admite que vem sendo um desafio adaptar seu jogo à nova plataforma. Em um dia 

escaldante de verão, Meier entra na sede da Firaxis, em Hunt Valley, subúrbio de Baltimore, 

Maryland, para ver "testadores" criando reinos virtuais. Enquanto eles plantam jardins e 

constroem fortificações, Meier explica que não havia antecipado que alguns jogadores que 

criam cidades-Estado iriam querer incluir apenas amigos em suas equipes. Embora nem 

sempre seja fácil antecipar como os usuários de redes sociais jogarão, isso torna o trabalho 

mais interessante, diz Meyer. "Havia um estigma sobre os jogos no Facebook de que não eram 

jogos de verdade", afirma Meyer. "Isso mudou." (Tradução de Sabino Ahumada) 

 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 ago. 2011, Empresas, p. B2. 

 


