
O setor mundial de videoga-
mes, que movimenta US$ 64 bi-
lhões ao ano, pode estar à beira
de outra crise de identidade,
sob efeito de abalos causados pe-
la Zynga e companhias seme-
lhantes nos últimos anos.

As vendas de consoles e de jo-
gos continuam a cair; a Activi-
sion Blizzard, que responde por
séries importantes de jogos co-
mo “Call of Duty” e “World of
Warcraft”, demitiu 8% de seu
pessoal em fevereiro; e uma pro-
liferação de jogos em lojas de
aplicativos para dispositivos mó-

veis está tornando mais dispen-
dioso manter as operações.

Por isso, um total estimado
em 20 mil profissionais do setor
de videogames, de executivos a
projetistas de jogos, chegarão a
San Francisco nesta semana pa-
ra a Game Developers Conferen-
ce, onde buscarão respostas.

O setor de entretenimento in-
terativo está tentando enfrentar
o rápido crescimento dos jogos
para aparelhos móveis e dos jo-
gos online há alguns anos, mas
agora mesmo as empresas que
produzem jogos para essas áreas
florescentes vêm encontrando di-
ficuldade para gerar lucros. Além
disso, companhias jovens e mui-
to menores que Zynga ou Electro-
nic Arts vêm enfrentando dificul-
dade para sobreviver em meio às
superlotadas lojas de aplicativos
para aparelhos móveis sem pri-
meiro investir pesadamente em
publicidade, dizem executivos.
O fardo cada vez mais pesado
dos custos de marketing está con-
duzindo empresas menores a as-
sociações com parceiros dotados
de maiores recursos. ■ Reuters

As coreanas Samsung e LG, as
duas maiores fabricantes de te-
levisão do mundo, têm investi-
do em um nova tecnologia.
Chamada OLED, ela é baseada
na emissão de luz orgânica e
permite a produção de televiso-
res de até 55 polegadas com
menos de 4 milímetros de es-
pessura — mais finos que um
iPad 2 — e com maior resolu-
ção do que as tecnologias atual-
mente disponívies no merca-
do. Os novos modelos devem
chegar aos consumidores ain-
da este ano.

O OLED é A esperança de re-
verter a crise no mercado de
TVs. Segundo a empresa de aná-
lises iSuppli, a venda global de
televisores deve apresentar
queda de 2,8% este ano, com a
comercialização de 252 mi-
lhões de unidades — 88% deste
total são vendas de TVs de LCD.

A liderança das indústrias co-
reanas na fabricação das telas
de OLED repete o que já havia
acontecido quando começa-
ram a surgir os primeiros mode-
los de LCD. “As companhias ja-
ponesas não criam mais ten-
dências”, diz Alvin Lim, dire-
tor da agência Fitch Ratings na
Coreia do Sul.

As TVs de OLED devem che-
gar ao mercado custando o do-
bro das similares de LCD, o que
pode ser um problema. “Preço
é o fator mais importante”, diz
Choi Do Yeon, analista do LIG
Investiment & Securities.

Segundo o vice-presidente
da LG Roh Seong Ho, a empre-
sa pretende iniciar as vendas
de produtos com valores mais
competitivos antes que seus ri-
vais. O executivo afirma que,
atualmente, os principais obs-
táculos enfrentados pela tec-
nologia são os altos investi-
mentos iniciais e a baixa de-
manda. ■ Bloomberg

O novo presidente-executivo
do Yahoo está preparando uma
significativa reestruturação da
empresa, incluindo dispensa de
milhares de funcionários, de
acordo com blogs especializa-
dos em negócios de tecnologia.

As manobras podem ser anun-
ciadas a partir do fim do mês e
podem representar as primeiras
grandes mudanças do Yahoo
sob o comando do novo presi-
dente, Scott Thompson, antigo
presidente-executivo da PayPal
que assumiu o cargo de chefia
do Yahoo em janeiro.

As mudanças na empresa pio-
neira da Internet, em dificulda-
des financeiras, que contratou
recentemente o Boston Consul-
ting Group, terão foco em seu
grupo de produtos, pesquisa,
marketing e relações públicas e
negócios que não são centrais à
empresa, de acordo com um re-
latório apresentado no blog All-
ThingsDigital.com, que citou
fontes anônimas.

“Como nós indicamos, nosso
alto escalão está num processo
que gerará significantes mudan-
ças estratégicas no Yahoo, mas
ainda não se chegou a decisões
finais neste ponto. Não comen-
taremos nada além disso”, disse
o Yahoo numa nota por e-mail.

O Yahoo, cuja receita caiu em

mais de um quinto no ano passa-
do, tinha 14,1 mil empregados
no final de 2011.

A empresa demitiu a presi-
dente-executiva Carol Bartz em
setembro e se encontra em pro-
cesso de “revisão estratégica”
desde então, que pode incluir a
circulação de parte de seus ati-
vos asiáticos e aceitar um inves-
timento minoritário na empre-
sa. Enquanto isso, o fundo de
hedge Third Point, acionista do
Yahoo, também anunciou pla-

nos de instalar seu próprio con-
selho de diretores na empresa.

Perda de receita
O Yahoo perdeu a liderança de
publicidade na internet nos Es-
tados Unidos em 2011 para o Fa-
cebook, o que contribuiu para
uma queda de 1a% no valor das
ações da companhia no ano pas-
sado, enquanto a maior rede de
relacionamentos do mundo te-
ve uma valorização de 14%.

Em janeiro, o Yahoo disse que

sua receita no quarto trimestres
fiscal, excluindo vendas de par-
ceiros, atingiu US$ 1,17 bilhão,
com leve queda em relação ao
mesmo período do ano passa-
do. “Precisamos inovar e rom-
per com padrões antigos, e não
focar apenas onde sempre esti-
vemos”, disse Thompson em te-
leconferência com analistas em
24 de janeiro. “Consideramos
os novos modelos de negcios
um meio para nossoa crescimen-
to”. ■ Reuters e Bloomberg

GESTÃO

Norton, da Symantec, anuncia diretor
de varejo para a América Latina

VAREJO

Supermercados esperam aumento de
10% nas vendas no período de Páscoa

Yahoo planeja a demissão de
“milhares” no fim do mês

Divulgação

Kim White/Bloomberg

A crise de identidade dos videogames

A Norton, da Symantec, líder mundial em segurança da informação,
anunciou Fabiano Tricarico para o cargo de diretor de varejo para
a América Latina. Na nova posição, Tricarico focará nas estratégias
de venda da linha de produtos Norton voltada ao consumidor final.
O executivo está na Symantec desde 2000, onde ocupou diversos
cargos dentro da empresa, sempre na área de varejo.

As vendas nos supermercados de São Paulo devem ser 10%
maiores nesta Páscoa na comparação a igual período de 2011,
segundo a Associação Paulista de Supermercados (APAS).
“A tendência de crescimento é verificada nos últimos anos.
Os motivos são a alta da demanda e o aumento do poder de compra
do consumidor”, diz Martinho Paiva Moreira, diretor da Apas.

Em alta, aplicativos produzidos
para celulares e tablets
reduzem o mercado dos
principais consoles de
videogames e de jogos

TENDÊNCIA

“

No ano passado, site perdeu receita e liderança em publicidade para a rede social Facebook

Precisamos inovar e
romper com padrões
antigos, e não
focar apenas onde
sempre estivemos

Scott Thompson
Presidente do Yahoo

Desenvolvedores
de games para
aplicativos, como
Zynga e Electronics
Arts dominam
mercado

Coreanas
investem
em TVs
OLED

Baixa demanda
e altos preços
são empecilhos para
nova tecnologia

Thompson,novoCEO
doYahoo: reestruturação

paravoltaracrescer

DESEMPENHO

Ações da Zynga caem 4,9%
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




