
Para quem só usa o Facebook pa-
ra dizer no que está pensando
ou colocar as fotos das últimas
férias, o nome Zynga talvez não
queira dizer muita coisa. Mas pa-
ra os viciados em jogos como o
Farmville, a desenvolvedora de
jogos para celulares e redes so-
ciais como “Mafia Wars” e “Far-
mVille” é sinônimo de diversão.
A questão é que a Zynga não
quer ficar restrita a esta última
turma. A empresa começou a di-
vulgar nesta semana seu pros-
pecto para a oferta pública ini-
cial de ações. A abertura do capi-
tal acontece hoje na Nasdaq, a
bolsa de valores eletrônica dos
Estados Unidos.

A notícia de que a Zynga vai
dar esse passo foi recebida com
certo ceticismo pelos investido-
res e a pergunta é: a Zynga vai
conseguir sobreviver para além
das fronteiras criadas por Mark

Zuckerberg? “Geramos substan-
cialmente toda a nossa receita e
jogadores por meio da platafor-
ma do Facebook, e antecipamos
que vamos continuar a fazê-lo
no futuro previsível”, diz.

Tecnicamente, a admissão é
definida como um fator de ris-
co. Mas, considerando que a
Zynga gera 95% de sua receita
via Facebook, a preocupação
dos investidores é que seu rela-
cionamento com a rede social
criada por Zuckerberg seja me-
nos um fator de risco que um
modelo de negócios.

E o desempenho que a Zynga
apresentará como companhia de
capital aberto - a empresa proje-
ta levantar US$ 925 milhões, com
base em uma avaliação de valor

O iPhone 4S, que começa a ser
vendido no país hoje - a tempo
do último fim de semana antes
do Natal -, vai estimular ainda
mais o já aquecido setor de
smartphones. Esses celulares
são mais sofisticados, têm siste-
ma operacional e permitem ao
usuário baixar aplicativos e na-
vegar na web. “Toda vez que há
o lançamento de uma nova ver-
são do iPhone, as vendas do
iPhone e da categoria de smar-
tphone são afetadas”, diz Erik
Fernandes, diretor de marke-
ting da Claro.

Em duas semanas, a Tim re-
gistrou 55 mil cadastros de inte-
ressados no iPhone 4S. No lança-
mento da versão anterior, fo-
ram 30 mil. “Um novo modelo
de iPhone é um catalizador para
vendas de smartphones e de pla-
nos de internet no celular. So-
mos a empresa que mais ven-
deu iPhones no Brasil, mais de
40% do total”, diz Roger Solé,
diretor de marketing da Tim.

“O iPhone é um alavanca-
dor”, concorda Bernardo Wi-
nik, diretor nacional de vendas
da Oi, que mudou de estratégia
e voltará a comprar aparelhos
diretamente dos fabricantes e a

vender para clientes. O iPhone
é o primeiro grande lançamen-
to da Oi nesta guinada. O portfó-
lio completo estará pronto para
o Dia das Mães, porque, explica
Winik, é preciso ajustar e fazer
mudanças em sistemas logísti-
cos e de informática. A inten-
ção é voltar a oferecer subsídio
na mesma época.

Nicho e preço
Apesar da febre provocada pelo
smartphone da Apple, o iPhone
se posiciona como um produto
de nicho, voltado especialmen-
te para consumidores com po-
der de compra mais alto. “Ele

tem uma participação importan-
te nas nossas vendas de smar-
tphone, mas não responde pela
maior parte. Outros produtos
compõem e fazem o volume”,
observa Daniel Cardoso, diretor
de marketing móvel da Vivo.

Segundo a consultoria IDC,
de janeiro a setembro, a Apple
cresceu 180% em volume no
país, enquanto o segmento de
smartphones avançou 84%. A
empresa é a sexta colocação no
mercado nacional de smartpho-
nes, atrás de Rim, LG, Motoro-
la, Nokia e Samsung - não nesta
ordem. No mundo, está em se-
gundo lugar, atrás da Samsung,
que também lidera no Brasil e
anunciou ontem três novos
smartphones no país. “Smar-
tphone ainda é um produto ca-
ro aqui. Custa, em média, o pre-
ço de um notebook bom e a
quantidade de usuários que po-
dem comprar o aparelho e pa-
gar o plano mensal é pequena”,
diz Luciano Crippa, gerente de
pesquisas da IDC.

Nas operadoras, o iPhone 4S
de 16GB pré-pago custa R$
1.899 (Tim); R$ 2.049 (Vivo) e
R$ 2.149 (Claro). Conforme BRA-
SIL ECONÔMICO noticiou, o gover-
no estuda estender para smar-
tphones os benefícios fiscais
concedidos a tablets, para popu-
larizar o acesso à web por meio
desses dispositivos. E, em 2012,
o Ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, promete nego-
ciar com Estados a queda na tri-
butação sobre serviços. “Todos
os smartphones têm custo relati-
vamente alto quando compara-
dos a preços no exterior. Não te-
mos margem na venda de apare-
lho”, diz Solé.

Apesar das barreiras, as ope-
radoras sentem aumento nas
vendas de smartphones. No ca-
so da Claro, a alta foi de 570%
no terceiro trimestre, na compa-
ração com o mesmo período de
2010. Na Tim, passaram de 129
mil aparelhos no primeiro tri-
mestre de 2010 para 618 mil no
mesmo período deste ano, ele-
vando a presença de smartpho-
nes na base de clientes de 8%
para 20%. ■
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Produtora de jogos para celular
e Facebook estréia na Nasdaq
hoje com oferta inicial de ações

TECCNOLOGIA

Apple abrirá centro de pesquisa
em Israel, segundo jornal local

PREJUÍZO

Olympus prevê que área de câmeras
fechará ano fiscal no vermelho

Kiyoshi Ota/Bloomberg

“

iPhone eleva venda
de smartphones

As vendas de câmeras digitais da companhia subiram 15% no semestre
de abril a setembro em relação a um ano antes, para 4,2 milhões
de unidades, disse o executivo durante coletiva sobre os resultados
do período, divulgados com atraso. A Olympus apresentou prejuízo
líquido de 32,33 bilhões de ienes (US$ 414,12 milhões) no semestre,
decorrente principalmente da divisão de câmeras e do iene forte.

FarmVille chega

O iPhone estimula
o ecossistema,
chama a atenção para
internet no celular
e smartphones e faz
com que vendamos
muito mais aparelhos

Roger Solé
Diretor de marketing da Tim

A Apple abrirá um centro de pesquisa e desenvolvimento em Israel que
se focará em semicondutores, noticiou o jornal de economia Globes.
A publicação de Israel disse que a Apple contratou o veterano
israelense da tecnologia Aharon Aharon para dirigir o centro. Segundo
o Globes, a Apple investe pouco em pesquisa e desenvolvimento,
cerca de US$ 2,4 bilhões em 2010, apenas 2 % da receita do ano.

EMPRESAS

Companhia espera
captar US$ 925
milhões com oferta
inicial de ações que
acontece hoje em NY

Liana B. Baker (Reuters)
redacao@brasileconomico.com.br

Aparelho da Apple ocupa nicho, mas impulsiona interesse por
celulares mais sofisticados e por acesso à internet pelo celular

US$ 686*

BOLSO X CONSUMO

Fonte: IDC     *Dólar médio, de janeiro a setembro, R$ 1,6275. Salário mínimo 
americano: US$ 1.257. Salário mínimo brasileiro: US$ 363

Meio mês é o tempo   
de trabalho necessário 
para comprar o iPhone

Poder de compra e preço são fatores que dificultam aceleração 
do mercado de smartphones no país

US$ 974*
é o valor médio do 
mesmo iPhone no 

Brasil sem subsídio 
da operadora

2,7 meses é o prazo 
para adquirir  
o iPhone aqui

é o preço médio do 
iPhone nos Estados 
Unidos sem subsídio 

da operadora
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