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“Acredito em promover
mudanças globais
através da internet.
Não quero parecer
arrogante, me
comparando ao iPod,
por exemplo, mas
tornar a música mais
acessível foi uma
tremenda mudança
para a sociedade.
Queremos fazer
a mesma coisa
com os games

Os jogos sociais,
sempre no bolso,
podem mobilizar
centenas de milhares
de pessoas e
esse é seu grande
apelo, além do
conteúdo visual

Dizem que os
japoneses não estão
dispostos a se arriscar
em novos negócios,
mas meus números
provam o contrário
Yoshikazu Tanaka, fundador da Gree

DIGITAL & MÍDIA

TANAKA, DE casaco de moleton, em seu escritório: ele começou a desenvolver rede social como hobby

Divulgação

Um jovem bilionário que quer
mudar o mundo com os games
Aos 34 anos, japonês é fundador de empresa que vale US$ 7 bi

Claudia Sarmento
economia@oglobo.com.br

Correspondente

● TÓQUIO. Nintendo anuncia
prejuízo recorde. Sony sofre
ataques sucessivos de ha-
ckers. Toyota, Honda e Nis-
san têm a produção destruí-
da pelas enchentes na Tailân-
dia. Olympus é abalada por
um escândalo que coloca sob
suspeita as práticas corpora-
tivas no Japão. Tradicionais
empresas japonesas — todas
icônicas em suas respectivas
áreas — já tiveram anos me-
lhores. Mas uma novata, a
Gree, desenvolvedora de jo-

gos sociais focada principal-
mente nos telefones celula-
res, não tem motivos para
amaldiçoar 2011. Com ven-
das e lucro crescendo em rit-
mo impressionante, o suces-
so da empresa colocou seu
fundador na lista dos mais jo-
vens bilionários da Ásia da
revista “Forbes”.

Vendas subiram 4.000%
entre 2008 e 2010

De calça jeans, tênis e ca-
miseta preta, Yoshikazu Ta-
naka, que tem 34 anos, é
mais um CEO típico da era
digital, que atropela o con-
servadorismo e não tem ver-

gonha de dizer que quer mu-
dar o mundo.

Ainda desconhecida fora
de seu país, a Gree é um no-
me que precisa ser guarda-
do por quem acompanha o
mercado tecnológico. Entre
os anos de 2008 e 2010, suas
vendas subiram 4.000% e de-
vem fechar este ano em cer-
ca de US$ 1,8 bi lhão. Em
abril, a empresa comprou a
p la ta forma soc ia l Open-
Feint, elevando o número de
usuários para 120 milhões
de pessoas. No ano passado,
a companhia abriu seu capi-
tal e já está avaliada em US$
7 bilhões. ■

● TÓQUIO. O Japão, onde os vi-
deogames e os consoles en-
frentam dificuldades para se
reinventar, ficou pequeno pa-
ra Yoshikazu Tanaka. O Brasil
é um dos mercados na mira da
Gree, que abrirá um escritório
em São Paulo em 2012. Pe-
quim, Cingapura, São Francis-
co, Londres, Seul e Amster-
dam também terão braços do
grupo japonês, cujo modelo
de negócios é baseado, princi-
palmente, em games sociais
que estimulam o jogador a
comprar acessórios para seus
avatares. A meta da Gree? Um
bilhão de usuários. Mais do
que o Facebook.

— Buscar novos mercados e
lucros é um passo natural,
mas eu acredito em promover
mudanças globais através da
internet. Não quero parecer
arrogante, me comparando ao
iPod, por exemplo, mas tornar
a música mais acessível foi
uma tremenda mudança para
a sociedade. Queremos fazer a
mesma coisa com os games —
disse Tanaka, numa entrevista
em que explicou os planos de
expansão da empresa, uma
das grifes tecnológicas que
mais cresce no Japão.

Cabelos cortados de um jei-
to moderno, mãos agarradas
ao smartphone, o jovem em-
presário não dá muitos sorri-
sos, mas está longe de ser um
sujeito antipático. Seu primei-
ro emprego, recém-formado,
foi na Sony, mas sempre quis
trabalhar com internet. Um
dia foi visitar um amigo na Ra-
kuten — hoje a maior empresa
de comércio virtual do Japão
— e acabou contratado.

Aposta nos celulares para
não depender de hardware

Viu a companhia passar de
50 para dois mil funcionários e
acha que aprendeu ali a acre-
ditar que tudo é possível. Ele
começou a desenvolver uma
rede social como hobby. Em
um mês, tinha dez mil adep-
tos. Resolveu abrir seu pró-
prio negócio, focado nos ga-
mes sociais, em 2004, apostan-
do que, em cinco anos, os ce-
lulares estariam desempe-
nhando um papel muito mais
amplo que os PCs.

Se no Ocidente o Facebook
brilha na área dos jogos, no Ja-
pão a brincadeira tem como
plataforma principal os celula-
res, onde a Gree e sua rival,
DeNA, disputam um público
de milhões de pessoas que
não querem mais depender de
hardware para se divertir.

— Videogames foram planeja-
dos para serem jogados por um
ou poucos competidores. Os jo-
gos sociais, sempre no bolso,
podem mobilizar centenas de
milhares de pessoas e esse é seu
grande apelo, além do conteúdo
visual — diz Tanaka. (C.S.) ■

● TÓQUIO. O fundador da Gree,
Yoshikazu Tanaka entrou no
ano passado na lista dos jo-
vens bilionários asiáticos da
“Forbes” e foi comparado a
Mark Zuckerberg, por ter
construído sua fortuna na
web, sem ajuda de heranças. E
ele pensa grande: em outubro,
no último Tokyo Game Show, o
estande da Gree chamou a
atenção por ser do tamanho
do da Sony, que lançava seu
novo Playstation Vita. Tanaka,
ele próprio um fã dos videoga-
mes, não desdenha dos conso-
les e acha que há espaço para
os dois tipos de público: os jo-
gadores mais fanáticos, dis-
postos a pagar caro por equi-
pamentos maiores, e os com-
petidores seduzidos por jogos
acessíveis, universais.

— Esses dois tipos de ga-
mes se complementam, a di-
ferença é que agora estamos
conectados 24 horas por dia.
Parece óbvio dizer isso, mas
o que realmente está mudan-
do é a distribuição, ninguém
precisa mais sair de casa pa-

Escritório no
Brasil está
previsto para 2012
Meta da Gree é
chegar a um bilhão de
usuários de seus jogos

Executivo é comparado ao criador do Facebook
Quando fundou a Gree, Tanaka tinha seis funcionários. Atualmente, emprega 900 pessoas

ra comprar um game. Antes
eram necessários muitos
equipamentos, agora teste-
munhamos a redução dos
hardwares, embora eu não
acredite num futuro total-
mente sem eles — aposta.

Empresa também é agência
de publicidade on-line

A Gree, que também é uma
agência de publicidade on-li-
ne, começou com seis funcio-
nários. Hoje tem 900. Ocupa
várias salas — onde predomi-
na uma decoração clean —
num dos prédios comerciais
mais caros de Tóquio, em
Roppongi Hills. A Google no
Japão também funciona ali.

— Dizem que os japoneses
não estão dispostos a se arris-
car em novos negócios, mas
meus números provam o con-
trário — resume Tanaka.

Ele estimula sua equipe a
não ficar presa ao presente.
Quer todo mundo pensando,
sempre, em como o mundo vai
estar nos próximos cinco
anos. No mínimo. (C.S.) ■

Kimimasa Mayama/Bloomberg News/15-9-2011

TOKYO GAME Show deste ano: estande da empresa chamava a atenção por ter o mesmo tamanho do da Sony
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 nov. 2011, Economia, p. 23.




