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Videogames Criadora de jogos como “Fa r m V i l l e”
tenta voo próprio para aumentar faturamento

Zynga cria site, sem
abrir mão de aliança
com o Facebook

TONY AVELAR/BLOOMBERG

Mark Pincus, da Zynga: Expectativa de fazer o mercado crescer para todos e ver 1 bilhão de pessoas jogando juntas

Brad Stone
Bloomberg Businessweek

Por vários meses, no começo de
2010, a equipe de planejamento da
Zynga suspendeu os trabalhos em
todos os novos videogames. A en-
tão companhia iniciante de San
Francisco, criadora de sucessos co-
mo “Fa r m V i l l e”, estava em negocia-
ções tensas com o Fa c e b o o k , que na
época (como agora) hospedava os
títulos da Zynga, proporcionando
a ela um grande público.

O presidente-executivo da
Zynga, Mark Pincus, percebeu
que precisava de um plano so-
bressalente para o caso de as ne-
gociações fracassarem, e então
seus engenheiros começaram a
construir uma página própria de
jogos on-line. “Aquilo virou um
esforço em que trabalhávamos
24 horas por dia”, lembra Pincus.
“Foi uma façanha incrível de en-
genharia. Num período muito
curto adquirimos a capacidade
de hospedar nossos próprios jo-
g o s .” Mas esse centro de dados
nunca foi lançado. As tensões di-
minuíram, o Facebook e a Zynga
reconheceram que tinham uma
relação que era benéfica para os
dois lados, e as companhias assi-
naram um acordo de cinco anos.

Dois anos se passaram. Hoje, a
Zynga é uma empresa de capital
aberto e o Facebook está prestes a
se tornar uma. [A parceria entre as

duas é uma das mais lucrativas da
internet; o Facebook revelou no
prospecto de sua oferta pública
inicial de ações que a Zynga gera
12% de suas receitas.] E em 1º de
março, depois de uma longa gesta-
ção, a Zynga finalmente inaugu-
rou o site. Ele está no endereço
zynga.com, que antes era apenas
uma página de informações, e tem
não só os sucessos da Zynga, mas
também jogos produzidos por de-
senvolvedores concorrentes.

Essas empresas de fora poderão
armazenar partes de seus jogos
nos servidores da Zynga e publicar
anúncios para os aficionados pelos
jogos da companhia em troca de
uma parte de suas receitas. É a ten-
tativa da Zynga de se transformar
em uma plataforma — uma forta-
leza digital onde outras compa-
nhias poderão fazer seus negócios
crescer —, assim como fizeram o
Facebook, o Tw i t t e r e outras com-
panhias de tecnologia bem-suce-
didas. “Queremos fazer o mercado
crescer para todos”, diz Pincus.
“Nossa visão é de 1 bilhão de pes-
soas jogando juntas.”

No zynga.com os jogadores
usarão seus “logins” do Facebook
para acessar os jogos, e quando
eles comprarem itens como tra-
tores e safras virtuais, usarão o
sistema de pagamentos do Face-
book. Pincus diz que usar as fer-
ramentas das redes sociais “tira
uma tonelada de atrito” do ato

de se jogar pela internet. Mas ele
também reconhece que o casa-
mento nunca foi perfeito — a
Zynga estima que um terço dos
usuários do Facebook são apenas
jogadores eventuais e ficam irri-
tados quando os amigos insis-
tem em fazer comentários sobre
as vacas do “Fa r m V i l l e”. Esse é um
dos motivos de a Zynga estar
criando seu próprio território.

No site, jogos como “C i t y V i l l e”,
“Zynga Poker” e “Words with
Friends” aparecerão com destaque
em um “beta teste” nos próximos
dias. Quando os jogadores selecio-
narem um deles, o jogo de tabulei-
ro vai tomar quase todo o navega-
dor da internet. De um lado da te-
la, um domínio “zFriends” mostra -
rá uma corrente constantemente
atualizada de informações relacio-
nadas ao jogo, a própria Zynga vai
gerar jogos entre estranhos que es-
tiverem interessados nos mesmos
jogos e dispostos a passar períodos
parecidos jogando-os.

Juntamente ao novo site, o siste-
ma da Zynga publicará jogos para
outras companhias. Michael Pach-
ter, analista de videogames da
Wedbush Securities, chama isso de
“um reconhecimento da Zynga de
que eles não têm o monopólio da
c r i a t i v i d a d e”. O principal apelo
para os desenvolvedores é o acesso
a 240 milhões de clientes que jo-
gam um jogo da Zynga ao menos
uma vez por mês. Em troca de pro-

mover os jogos de outras compa-
nhias, a Zynga ficará com uma par-
te não revelada das receitas. Uma
pessoa familiarizada com os deta-
lhes, mas não autorizada a falar
publicamente, diz que a Zynga fi-
cará com uma fatia de 30% do que
sobrar após os 30% que o Facebook
cobra pelo uso de seu sistema de
pagamentos. Isso deixaria o desen-
volvedor inicial com 49% do bolo.

Pagar uma porcentagem para
duas companhias pode parecer
puxado, mas ao menos um de-
senvolvedor vê um lado bom nis-
so. A Mob Science, um estúdio de
desenvolvimento de videogames
de San Diego, vai anunciar seu
‘role-playing game’ (RPG) “King
Wo r l d ” na infraestrutura Zynga
no segundo trimestre. No jogo,
os participantes criam uma per-
sonagem e tentam resgatar uma
princesa. “Fazer algo sozinho no
Facebook é uma proposta muito
a r r i s c a d a”, afirma o presidente-
executivo Michael Witz. “Precisa -
ríamos de muito capital para ad-
quirir clientes, e a disseminação

viral no Facebook é muito difícil.
Em vez disso, vamos gastar nosso
tempo criando o jogo e deixando
a Zynga usar seu incrível conhe-
cimento institucional sobre o
que torna um jogo um sucesso.”

A Zynga já investiu centenas de
milhões de dólares nos últimos
anos construindo suas próprias fa-
zendas de servidores para substi-
tuir os que anteriormente alugava
da Amazon.com. Os novos servi-
dores darão à Zynga a flexibilidade
para oferecer serviços mais sofisti-
cados para outros fabricantes de
videogames. Mais para o fim do
ano, a companhia pretende incluir
um painel analítico de dados que
poderá informar aos fabricantes
de jogos quais funções melhoram
ou pioram a forma de jogar.

Os executivos da Zynga também
pretendem, algum dia, se transfor-
mar em consultores a pequenos de-
senvolvedores de jogos. “Muitos ser-
viços que oferecemos internamente,
para nossos estúdios de desenvolvi-
mento de jogos, planejamos ofere-
cer externamente”, diz Cadir Lee, di-

retor de tecnologia da Zynga. “Nossa
expectativa é melhorar todos os jo-
gos. Até mesmo grandes empresas,
na medida em que vão crescendo, se
deparam com dificuldades técni-
c a s .” A Electronic Arts (EA), por
exemplo, vem tendo problemas pa-
ra manter seu jogo mais popular na
internet, o “The Sims Online”.

Pincus e seus executivos não
têm ilusões em trabalhar com a
arqui-inimiga EA, mas acreditam
que desenvolveram um conheci-
mento singular sobre jogos so-
ciais imensamente populares, e
se eles puderem oferecer esse co-
nhecimento para concorrentes
menores, será difícil resistir à
proposta. No entanto, muitos de-
senvolvedores estão esperando
para ver o que a Zynga vai ofere-
cer e a que preço. “Todos com
quem estamos conversando es-
tão interessados em participar
em um nível ou outro”, diz Pin-
cus. “Mas eles estão esperando
para ver se aparecemos com algo
i n t e r e s s a n t e .” (Tradução de Má-
rio Zamarian)A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 mar. 2012, Empresas, p. B2. 




