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De acordo com o eMarketer, desenvol-
vedores de jogos tradicionais, gigantes 

da mídia e empresas de internet também 
estão investindo em jogos sociais. Além 
disso, várias editoras de jogos sociais re-
ceberam infusões de capital ou foram ad-
quiridas nos últimos 18 meses, sinalizan-
do uma fase de consolidação do setor.

Há vários desenvolvedores de games, 
sendo a norte-americana Zynga a maior 
dessa indústria. É dela CityVille, o jogo 
do Facebook com mais usuários ativos 
ao mês, segundo a AppData. O próprio 
Facebook alardeou, em janeiro de 2011, 
que o game — então com pouco mais de 
um mês de vida — havia atingido a mar-
ca de cem milhões de usuários, conside-
rando-o como o jogo de maior impacto 
na história dessa indústria. Nele, o joga-
dor monta a cidade de seus sonhos, com 
opções de construir casas, negócios, edi-
fícios públicos etc. Foi o primeiro game 
da Zynga lançado em múltiplos idiomas 
(inglês, francês, alemão, italiano e espa-
nhol) e, em junho de 2011, ganhou apli-
cação para mobile, o CityVille Hometown , 
para plataforma iOS da Apple.

Atualmente, a Zynga informa que con-
ta com 235 milhões de usuários ativos por 
mês e 65 milhões por dia. São 75 milhões 
mensalmente no CityVille, que mantém 
a liderança dos games do Facebook. Ou-
tros bem-sucedidos da Zynga são Empi-
res & Allies (43 milhões), Texas HoldEm 
(35 milhões), FarmVille (33 milhões), en-
tre outros. Empires & Allies é outro case 
de sucesso, por ter atraído tantos joga-
dores em tão pouco tempo: foi lançado 
em junho último em 12 idiomas. Nesse 
game, o jogador cria seu império, com 
armamento virtual, aviões, navios para 
travar batalhas com seus inimigos e de-
fender aliados.

Procurada por Meio & Mensagem Es-
pecial, a Zynga não quis se pronunciar. A 
empresa iniciou um processo de IPO (ofer-
ta pública de ações) em julho, mas voltou 
atrás em agosto, em virtude da oscilação do 
mercado. Ela apresentou sua declaração de 

lançamento de oferta pública de ações à Se-
curities and Exchange Commission (SEC), 
com expectativa de que a oferta de ações le-
vantasse entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões, 
além de elevar o valor da empresa para US$ 
15 bilhões a US$ 20 bilhões — a última ava-
liação foi de US$ 10 bilhões. 

A ideia seria investir nos planos de ex-
pansão, como maior acessibilidade e di-
vertimento dos jogos, melhoria das fran-
quias, consolidação de sua liderança e no 
aumento da monetização de seus games. 

No documento apresentado, a Zynga cita, 
entre os riscos da companhia, o fato de 
que, se não for capaz de manter um bom 
relacionamento com o Facebook, o negó-
cio seria abalado. No final de 2010, a Zynga, 
cujo lucro estimado foi de US$ 450 milhões, 
teve seu valor cotado pela Nasdaq  em  
US$ 5,5 bilhões, quando contava com 185 
milhões de usuários. Fundada em 2007, 
ela tem 1,5 mil empregados.

Mercado promissor
A maior representante brasileira nes-

te segmento é a Vostu. Seus seis jogos — 
MegaCity, Rede do Crime, Café Mania, Pet 
Mania, Joga Craque e Mega Poker — reú-
nem 50 milhões de jogadores apenas no 
Brasil, que gastam em torno de 25 minu-
tos diários nos games. “Isso faz da com-
panhia a líder de jogo em rede social no 
País”, garante Daniel Kafie, que fundou a 
Vostu em 2007, em sociedade com Ma-
rio Schlosser e Josh Kushner. Com escri-
tórios em São Paulo, Buenos Aires e Nova 
York, a Vostu, entretanto, foca sua atua-
ção integralmente no mercado brasilei-
ro. “Apostamos no Brasil por ser um país 
muito promissor neste mercado. Hoje, a 
Vostu é a maior desenvolvedora de games 
no País e conquistamos esta posição gra-
ças aos nossos jogadores. 73% dos usuá-
rios de redes sociais são também usuá-
rios de social games”, conta Kafie.

O game mais representativo da Vostu 
é o MegaCity, disponível na plataforma 
do Orkut e do Facebook. Ele possibilita 
ao jogador construir sua própria cida-
de, incluindo itens tipicamente brasilei-
ros, como o carrinho de coco e a famosa 
“padoca”. O jogo proporciona aventura e 
diversão em longo prazo, estimula cons-
tantemente o jogador a conquistar terre-
nos e a interagir com seus amigos, cole-
tar e enviar presentes, negociar acordos 
e decorar sua própria cidade. 

Equipes formadas por 50 pessoas no 
Brasil, além de outros 550 colaborado-
res na Argentina (incluindo brasileiros), 
criam jogos para o mercado nacional e de-
senvolvem novas ferramentas e detalhes 
dos games diariamente. “Por exemplo, 
recentemente a Vostu lançou uma série 
de ações tendo como garota-propaganda 
Ivete Sangalo — no jogo MegaCity a can-
tora passou a ter um avatar, uma ilha de-
la, onde todos os usuários poderiam visi-
tar e participar de um concurso cultural 
para conhecer a cantora pessoalmente e 
assistir a um show dela”, diz Kafie.

Em sua análise, o aquecimento do mer-
cado de jogos em redes sociais ocorre por-
que o mundo está cada vez mais voltado 
para a comunicação em rede: “Nos games 
sociais você pode jogar e compartilhar su-
as conquistas com amigos ou até mesmo 
participar dos jogos coletivamente”, apon-
ta. Todos os jogos da Vostu estão disponí-
veis no Orkut, Facebook e em VGN (pa-
ra ser jogado no próprio site do game). A 
primeira experiência em mobile foi com 
o Rede do Crime, com aproximadamen-
te dois milhões de jogadores no Brasil. 
O aplicativo será agora estendido para o 
Café Mania e outros. 

Da China ao Brasil
Colheita Feliz é outro jogo que atrai 

muita gente. Criado pela chinesa Elex, 
com sede em Pequim, seu título original 
é Happy Harvest e está presente na Rús-
sia, Taiwan, Hong Kong, Vietnã, Tailândia, 
Alemanha, entre outros, além do Brasil, 
onde é distribuído pela norte-americana 
Mentez. A Elex tem cerca de 200 funcio-
nários e valor de mercado estimado em 
US$ 80 milhões. Seus social games con-
tam com 50 milhões de usuários, em 20 
plataformas espalhadas por 30 países. Há 
boatos no mercado que o contrato entre 
a Elex e a Mentez estaria para acabar em 
outubro próximo e que as empresas não 
teriam chegado a um novo acordo. Não 
significa que Colheita Feliz acabe, somen-
te poderia ser o fim do suporte no Brasil.

Em julho, a Mentez trouxe para o Bra-
sil um novo jogo de Orkut: Fantástica 
Ravenwood  Fair, social game do designer  
de jogos John Romero, criador de títulos 
como Wolfenstein 3D, Doom e Quake. 
No novo game, o jogador assume o pa-
pel de um dos animais da floresta de Ra-
venwood, local famoso por suas festivi-
dades. O principal objetivo é construir a 

redes sociais

Um mercado que só faz crescer
Segmento recebe recursos de grandes investidores e atrai novos players

CityVille, da Zynga: mais de cem milhões de usuários apenas em seu primeiro mês no Facebook

Fantástica Ravenwood Fair, distribuído no Brasil pela Mentez, que trouxe também o Colheita Feliz

Kafie, da Vostu: foco no mercado brasileiro e escritórios em Buenos Aires e Nova York
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mais incrível feira renascentista de Ra-
venwood, tarefa que necessita coleta de 
“pontos de diversão”. Estes pontos, que 
podem ser adquiridos no jogo por meio 
de coleta de madeira, mineração, venda 
de itens etc., são utilizados no decorrer 
da partida para compra de novas deco-
rações, itens e barracas de atividades di-
versas para entreter e alegrar os visitan-
tes. O jogador deve sempre estar atento 
para evitar a ameaça das árvores amaldi-
çoadas e outros monstros que tentam es-
pantar os visitantes de sua feira ao ar livre.

A Mentez, sediada em Miami, mas pre-
sente na América Latina, EUA, China e Rei-
no Unido, distribui jogos como Colheita Fe-
liz, Vila Mágica e Guerra Tribal, do Orkut, 
e conta com 52 milhões de usuários. Em 
seu portfólio há 40 jogos e aplicações em 
diversas redes sociais, reunindo 28 milhões 
de usuários ativos por semana. A Mentez 
criou sua própria plataforma de moneta-
rização, chamada Paymentez, para facili-
tar micropagamentos de forma off e online 
pelos usuários. Por essa expertise, a Zynga 
fez acordo de parceria com a Mentez pa-
ra a venda de cartões pré-pagos no Brasil.

Já a O2 Games, brasileira que atua em 
games online via navegador, estreou em 
2011 em social games, com o jogo Golaço. 
Daniel Coquieri, cofundador da O2 Games 
e idealizador da primeira versão do Game-
Gol — jogo de maior sucesso da empresa 
—, conta que o Golaço é “um manager de 
futebol mais casual, que pode ser jogado 
pelo Facebook e Orkut”. No jogo, o usuá-
rio faz o papel de um treinador de futebol. 
Sua missão é gerenciar a estrutura do clu-

be, treinar os jogadores, cuidar da parte fi-
nanceira, definir a escalação da equipe e o 
estilo de jogo “E, é claro, o principal, con-
quistar campeonatos jogando contra ou-
tros treinadores”, detalha Coquieri. 

No primeiro semestre de 2011, o Go-
laço foi o jogo oficial da Copa Santander 
Libertadores da América. Nesta primei-
ra versão beta, foram 40 mil usuários e o 
cofundador espera superar 500 mil usu-
ários até o final deste ano, com a nova 
versão no ar em setembro. Com esse nú-
mero, os resultados podem chegar per-
to do GameGol, que, com seus 650 mil 
usuários registrados, obteve faturamen-
to anual próximo a R$ 1 milhão.

Coquieri fundou a O2 Games em 2005 
em sociedade com Bernardo Bethoni-
co, Diogo Bethonico e Guilherme Caldas 
Emrich, que investiram R$ 1,5 milhão nos 
dois primeiros anos da empresa. No iní-
cio de 2011, a O2 Games vendeu 30% de 
suas ações para a Empresa de Participa-
ções Bossa Nova.

Acessórios lucrativos
O modelo de negócio desses games 

em redes sociais é “free-to-play”, ou se-
ja, qualquer um pode jogá-los de forma 
gratuita. Entretanto, há a oferta de venda 
de itens adicionais, acessórios ou acessos 
especiais, que, apesar de não serem obri-

gatórios, são tentadores para os jogado-
res. Essa é uma importante fonte de re-
ceita dos desenvolvedores dos jogos. No 
Brasil, o montante movimentado chegou 
a R$ 200 milhões no ano passado e a ex-
pectativa para 2011 é que esta arrecada-
ção cresça 50% — nos EUA, foram US$ 510 
milhões, segundo a eMarketer. 

Para adquirir esses itens complemen-
tares, a compra pode ser online, com a 
utilização de cartão de crédito, mas tam-
bém existe a opção de cartões pré-pagos 
à venda em lan houses, bancas de jor-
nal, farmácias, entre outros pontos, jus-
tamente para aqueles que não têm car-
tão de crédito ou não se sentem confor-
táveis em inserir seus dados financeiros 
no mundo virtual.

A Vostu não divulga resultados finan-
ceiros — entre seus investidores, está o 
fundo Tiger Global, com aporte de US$ 
50 milhões em 12 meses —, mas informa 
que a fonte primária de receita é a ven-
da de bens virtuais. “Nossos jogos são 
gratuitos, mas os usuários podem com-
prar itens específicos que têm um valor 
emocional ou que os ajudam a minimi-
zar o tempo de cumprimento de algu-
ma missão e atingir uma posição mais 
alta no jogo”, explica Kafie. Os produtos 
virtuais (créditos) são vendidos em 150 
mil diferentes pontos de venda, como 
farmácias, lan houses, bancas de jornal 
— é o sistema VostuPag, a rede de pa-
gamentos para os jogos da empresa. “A 
Vostu é pioneira nos cartões pré-pagos 
do tipo ‘PIN’ no Brasil”, garante o fun-
dador da empresa.

Coquieiri, cofundador da O2 Games: Golaço deve superar os 500 mil usuários até o final do ano
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