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O diretor-presidente, Mark Pincus, pedui de volta as ações que deu a alguns funcionários, 
ameaçando-os com demissão. 
 

Enquanto construía sua empresa novata de jogos on-line, o diretor-presidente da Zynga Inc., 

Mark Pincus, muitas vezes recompensava seus funcionários mais talentosos com opções de 

ações, em vez de dar um salário alto. 

  

Mas depois que a Zynga se tornou uma empresa multibilionária com jogos populares como 

"FarmVille" e "Mafia Wars", parece que Pincus desenvolveu um certo remorso. 

  

No início do ano passado, quando Pincus começou a preparar a Zynga para sua abertura de 

capital, ele e vários outros executivos decidiram que a empresa tinha distribuído ações demais 

a certas pessoas na fase inicial, dizem pessoas a par da questão. Os executivos escolheram 

uma solução inusitada: começaram a exigir que certos empregados devolvessem algumas 

ações, sob ameaça de demissão. 

  

Essas ações são importantes no momento em que a Zynga se aproxima de sua abertura de 

capital, prevista para esse ano, que pode dar à empresa um valor de mercado de US$ 20 

bilhões e enriquecer os portadores de grandes fatias da empresa. 

  

A exigência da Zynga para os funcionários devolverem ações pode tornar a empresa alvo de 

processos trabalhistas e, se essa prática se disseminar, pode corroer uma das bases da cultura 

do Vale do Silício, em que empresas iniciantes com pouco caixa e alto risco de fracasso 

oferecem a possibilidade de enriquecer com opções de ações como um meio de atrair 

empregados talentosos. 

  

Essa prática implica a possibilidade de os fundadores depois se arrependerem de ter 

distribuído tantas ações e também de que alguns dos primeiros empregados terminem 

faturando mais que pessoas contratadas depois, mas que contribuíram mais para o progresso 

da empresa. Muitos no Vale do Silício citam um cozinheiro da Google Inc. que foi um dos 

primeiros contratados e cuja participação passou a valer US$ 20 milhões depois da abertura de 

capital da empresa, em 2004. 

  

Executivos da Zynga disseram em reuniões ano passado que não querem que ocorra algo do 

tipo "cozinheiro da Google", disse uma pessoa a par das discussões. O resultado foi uma lista 

compilada pelos executivos de mais alto escalão da Zynga, com empregados cujo desempenho 

talvez não justificasse o recebimento de lotes volumosos de ações restritas, que são ações 

distribuídas de graça, mas que não podem ser vendidas imediatamente. Alguns empregados 

cuja situação foi avaliada tinham recebido dezenas de milhões de dólares em lotes de ações. 

Mas a exigência de devolvê-las só vale para parte das opções que ainda não podiam ser 

vendidas. 

  

A Zynga não disponibilizou Pincus para uma entrevista. 

  

Andrew Trader, uma das primeiras pessoas que Pincus contratou quando decidiu fundar a 

Zynga, em 2007, acabou na lista de pessoas que o diretor-presidente achava que tinham 

ações restritas demais, segundo uma pessoa a par da lista. Trader - cujas tarefas iniciais 

paradoxalmente envolviam distribuir ações para empregados - saiu da empresa em março de 

2010, deixando para trás algumas opções não exercitadas, mas com uma indenização no 

bolso, disseram pessoas a par da situação. Trader não respondeu aos pedidos de comentários. 

  

De modo algum todo mundo na Zynga com um lote considerável de ações enfrentou a 

exigência de devolver uma parte; os empregados que a empresa exigiu que devolvessem 

ações são uma pequena minoria. Um exemplo disso é que Pincus decidiu não colocar na lista o 

diretor de tecnologia da informação da Zynga, Cadir Lee, porque acredita que Lee merecia 

essa compensação. A Zynga não quis disponibilizar Lee para uma entrevista. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



  

A maioria dos que ficaram sabendo da exigência da Zynga de devolução dos papéis disse que o 

esforço foi projetado para reabastecer o volume de ações que podia ser oferecido para atrair 

novos talentos. Uma pessoa descreveu a iniciativa como parte da estratégia de Pincus de 

avaliar continuamente os empregados e criar uma meritocracia em que as maiores 

recompensas vão para os que contribuem mais, e para que ninguém simplesmente opte por 

não fazer nada até poder vender as ações. 

  

Especialistas em salário dizem que uma empresa exigir de volta ações emitidas para 

empregados costumava ser inusitado. Mas isso está começando a mudar, dizem alguns, já que 

especialmente as empresas de sites de rede social de rápido crescimento estão tentando cada 

vez mais evitar os perigos de pagar os funcionários com uma participação da empresa. 

  

A Facebook Inc. se envolveu numa disputa com um fundador - o brasileiro Eduardo Saverin -, 

cuja participação foi reduzida, e acabou tendo que fechar um acordo judicial, incidente 

retratado no filme "A Rede Social", de 2010. A Facebook não quis comentar. 

  

A iniciativa é judicialmente arriscada. Embora não seja ilegal pedir a um empregado que 

renegocie o salário, pedir isso sob ameaça de demissão pode resultar num processo bem-

sucedido, já que a empresa pode ser acusada de quebra de contrato, disse Jim Finberg, 

advogado de San Francisco que representa funcionários em disputas trabalhistas mas não está 

envolvido com litígios na Zynga. Outro risco é se "todo mundo ficar sabendo que a empresa 

pagou em ações e depois tomou de volta [...] as pessoas podem não querer trabalhar lá", diz 

Durward Gehring, advogado que presta consultoria a empresas sobre questões salariais e que 

também nunca se envolveu com a Zynga. 

  

A Zynga já fechou vários acordos com empregados para os quais pediu que devolvessem 

ações, permitindo que eles deixem a empresa mas fiquem com algumas opções que ainda não 

venceram, ou recebam algum tipo de indenização, dizem pessoas a par da questão. 

  

Pincus fundou a Zynga há quatro anos, aproveitando o crescimento da rede social Facebook 

para criar jogos que visitantes do site podem jogar nas próprias páginas do Facebook. A Zynga 

não cobra pelos jogos, mas fatura quando os jogadores compram "bens virtuais", como os 

animais do "FarmVille". 

  

Ele contou inicialmente com o apoio de firmas de capital de risco mas, como outros 

empreendedores, distribuiu lotes de ações restritas para pessoas que estavam dispostas a 

assumir o risco profissional de ir trabalhar para uma empresa iniciante, em vez de uma firma 

de tecnologia já estabelecida. Geralmente, 25% das ações restritas distribuídas aos novos 

funcionários da Zynga podem ser vendidas depois de um ano de casa e o resto em três anos 

se os empregados optarem por continuar na empresa. No início as ações valiam US$ 1 ou 

menos. 

  

A Zynga tinha apenas 150 empregados em 2008, segundo informes ao mercado, mas no fim 

de 2010 já tinha mais de 1.400 e agora tem cerca de 3.000. Os empregados têm uma fatia 

substancial da empresa, embora ela não informe o tamanho exato dessa participação. O 

próprio Pincus tem cerca de 19% da Zynga e controla mais de 38% dos votos devido à classe 

especial de algumas de suas ações. 

  

Quando Pincus começou a planejar a oferta inicial, no primeiro trimestre do ano passado, disse 

a outros executivos que a Zynga precisava reduzir o número de ações em poder de alguns 

empregados, disseram pessoas a par das conversas. 

  

"Alguns desses empregados tinham quase 1% da Zynga, que seria avaliado em mais de US$ 

200 milhões" quando chegasse a data de aquisição, disse uma pessoa a par da lista de 

empregados compilada na época. 

 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 nov. 2011, Empresas, p. B5. A ut
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