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E n t ret e n i m e n to Produção mais
simples e barata estimula negócios

Jogo para
celular anima
est údios
de criação

RODRIGO LIMA/VALOR

Rodrigo Mamão, da Ilusis: expectativa de que os jogos para celular representem 50% do faturamento em 2012

Bruna Cortez
De São Paulo

O analista de sistemas Renato
Barbosa pensou bastante em co-
mo matar o tempo no longo
percurso gasto no trânsito entre
seu local de trabalho, na zona
sul de São Paulo (SP), e sua casa,
na região leste. A solução para
vencer o tédio veio de um apare-
lho que, apenas algum tempo
atrás, não tinha nada a ver com
entretenimento: o celular.

“Baixei o jogo ‘Fruit Ninja’ na
loja de aplicativos do meu smart-
phone e me acostumei a jogar no
caminho de volta para casa.
Quando me dou conta, já estou
c h e g a n d o”, conta o analista.

No transporte coletivo, na sala
de espera de consultórios médi-
cos e hospitais, ou em alguma
longa fila, não é raro pessoas com
o celular na mão, entretidas com
algum joguinho. Uma pesquisa
realizada pela agência de publi-
cidade F/Nazca em parceria com
o Datafolha mostra que o celular
é o aparelho mais usado pelos
brasileiros que jogam games ele-
trônicos, superando os computa-
dores, consoles e aparelhos por-
táteis de videogame.

O interesse dos brasileiros pe-
los jogos para celular dá sinais da
importância que esse mercado
vem ganhando na indústria de
jogos eletrônicos. Entre 2005 e
2008, a participação dos games
para celular no faturamento do
setor no Brasil aumentou de 8%

Mobilidade atrai novos competidores
DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG

Tim Cook, principal executivo da Apple: campo aberto à concorrência

Cenário
Richard Waters
Financial Times, de Londres

A revolução dos produtos ele-
trônicos de consumo desencadea-
da pela Apple está trazendo à to-
na alguns nomes improváveis no
setor de telefones e outros equi-
pamentos. Mas a probabilidade
de que os recém-chegados te-
nham mais sorte que a velha
guarda em retirada ainda parece
bastante pequena.

A conclusão da aquisição da
Motorola pelo Google e o anún-
cio, pela Research In Motion
(RIM), de que contratou altos diri-
gentes de bancos para estudar
suas alternativas financeiras, são
as mais novas notícias a chamar a
atenção para essa mudança.

Os nomes que no passado co-
mandavam a faixa mais sofisticada
do setor de aparelhos portáteis fo-
ram ofuscados com notável rapidez
em cinco anos, desde a chegada do
iPhone. A RIM, a Motorola e a No -
kia, que está queimando dinheiro
rapidamente, são uma demonstra-
ção de como o universo dos equi-
pamentos pode ser inóspito quan-
do a mudança da moda e a queda
dos volumes expõem os elevados
custos fixos dos que os produzem.

Os recém-chegados têm nomes
bem pouco plausíveis: Google,
Amazon e, dando sinais esporádi-
cos de interesse, a Microsoft. O Fa -
cebook está em um estágio de de-
senvolvimento mais incipiente na
tentativa de seguir seus usuários
para além dos PCs, mas, se os per-
sistentes relatos de um possível
“telefone Facebook” servirem de
algum indicador, a empresa pode-
rá acabar se integrando ao grupo.

Há muita coisa em jogo. Tim Co-
ok, principal executivo da Apple,
disse no simpósio AllthingsD, reali-
zado na Califórnia no início da se-
mana, que o campo ainda está aber-
to, uma vez que as vendas anuais de

smartphones subirão para 1 bilhão
nos próximos três anos (comparati-
vamente aos menos de 500 milhões
de unidades vendidos no ano passa-
do). Se algum dos recém-chegados
conseguirá se equiparar à Apple —
principalmente na área de tablets —,
são outros quinhentos.

A Apple refutou a velha máxima
de que a margem de lucro dos
equipamentos eletrônicos de con-
sumo precisa ser reduzida. Em
quase 40%, sua margem operacio-
nal é praticamente idêntica às do
Google e da Microsoft.

No entanto, isso não significa que
esse nível de lucratividade estará ao
alcance de todos. Embora a Amazon
esteja satisfeita com margens muito
estreitas enquanto tenta ampliar o
alcance do Kindle para o mercado de
tablets, é difícil acreditar que o mes-
mo vale para o Google, cujos execu-
tivos insistem em dizer, rilhando os
dentes, que estão satisfeitos em con-
viver com a diluição da lucratividade
decorrente da Motorola.

A julgar pela experiência da Mi-
crosoft nessa área, limitar-se a um
interesse superficial por equipa-
mentos não será suficiente. Cati-
vada pelo primeiro sucesso da Ap-
ple com o iPod em integrar equi-
pamentos, software e serviços em
um único aparelho, a Microsoft
tentou fazer o mesmo com seu to-
cador Zune — mas só depois de
perder tempo com outros enfo-
ques. Como sua tentativa de cons-
truir um smartphone após a aqui-
sição da Danger, a experiência li-
mitou-se a provar que esforços
tardios e desprovidos de entusias-
mo para concorrer com uma líder
com o impulso da Apple estão fa-
dados ao fracasso.

O Google atualmente se esforça
ao máximo para levar a cabo sua
própria investida no setor de equi-
pamentos, embora isso seja o sub-
produto de uma aquisição primor-
dialmente articulada para dar
acesso ao Google à grande carteira
de patentes da Motorola. Isso não

soa como um lugar promissor pa-
ra a empresa começar sua tentati-
va de se equiparar à Apple — prin -
cipalmente diante de sua falta de
experiência anterior em equipa-
mentos e a uma cultura cujas raí-
zes remontam à sua perícia em en-
genharia, e não em sua experiência
de como encantar consumidores.

O Facebook, cujo desenvolvi-
mento reproduziu o do Google de
tantas outras maneiras, terá de defi-
nir rapidamente sua trajetória na
área de aparelhos móveis. A rede
social não conta com uma proteção
à qual recorrer, e está alcançando a
maturidade em um momento no
qual os consumidores estão mi-
grando em massa para os smart-
phones. Se a queda inicial do preço
das ações do Facebook no período
posterior à sua oferta pública inicial
foi motivada pela decepção com a
falta de uma alta acentuada no pri-
meiro dia, a persistência da retra-
ção desde então sugere que os in-
vestidores levaram a sério os desa-
fios comerciais da empresa.

Para o Facebook, os equipamen-
tos móveis representam dois desa-
fios: o da distribuição e o do mode-
lo de negócios. A empresa pode es-
tar bem adiantada na solução do
primeiro. A compra do Instagram,
embora cara, pode ter lhe dado o
controle da empresa mais bem si-
tuada para se transformar no “Fa -
cebook dos aparelhos móveis” —
embora seja cedo demais para di-
zer se o Instagram corresponderá a
esse potencial, ou se outros aplica-
tivos cumprirão essa tarefa no seu
lugar, tornando-se a próxima dor
de cabeça do Facebook.

Outro risco de distribuição para
o Facebook é que as empresas que
controlam os principais sistemas
para smartphones — encabeçadas
pela Apple e o Google – vão se in-
terpor entre a empresa e seus usuá-
rios. Mas as fornecedoras de smart-
phones também precisam ofere-
cer uma boa experiência no Face-
book se quiserem atrair compra-

dores, e parcerias entre empresas
parecem passíveis de ocorrer.

Cook, da Apple, insinuou isso
esta semana quando, perguntado
se o serviço do Facebook será al-
gum dia mais profundamente in-
tegrado ao iPhone e o iPad, disse:
“Pode esperar”.

Resolver o problema de distribui-
ção do Facebook para aparelhos mó-
veis, no entanto, será diferente de
encontrar um modelo de negócios
lucrativo para aparelhos móveis. A
magnitude desse desafio sugere que
o desalento de sua estreia como em-
presa de capital aberto poderá per-
sistir por algum tempo. (Tra -
dução de Rachel Warszawski)

para quase 15%. A cifra equivale a
cerca de R$ 13,5 milhões, de acor-
do com a Abragames, a associa-
ção do setor. Não há dados recen-
tes sobre o mercado, mas profis-
sionais do setor dizem acreditar
que essa tendência se manteve
nos anos recentes.

O resultado é que — ao lado
dos jogos sociais, disputados em
sites de relacionamento — os ga-
mes para celular tornam-se cada
vez mais importantes para as em-
presas nacionais de jogos eletrô-
nicos. Por conta dos altos custos
de produção, que podem chegar
a dezenas de milhões de dólares,
sempre foi difícil criar jogos para
videogames no Brasil. Com o
crescimento da procura pelos ga-
mes para celular e outros disposi-
tivos móveis — que exigem des-
pesas de desenvolvimento, mar-
keting e vendas bem menores —,
companhias do setor começam a
enxergar uma nova chance de en-
contrar a trilha para um cresci-
mento mais expressivo.

A Ilusis, sediada em Belo Hori-
zonte (MG), é uma das compa-
nhias que decidiu apostar nos jo-
gos para celulares e tablets. A
companhia, criada em 2008 com
foco em jogos eletrônicos em ge-
ral, começou a delinear sua estra-
tégia no segmento de celulares
no ano passado. “Pe r c e b e m o s
que essa era uma tendência glo-
bal. É a área que está liderando a
indústria [de jogos eletrônicos]”,
afirma Rodrigo Mamão, executi-
vo-chefe da Ilusis. Os jogos para

celular representaram cerca de
30% do faturamento de
R$ 1,2 milhão da Ilusis em 2011.
A expectativa do executivo é que
essa participação aumente para
50% em 2012, quando a empresa
espera dobrar a receita. A fatia
restante é composta por jogos
para console — a empresa desen-
volve softwares para o videoga-
me portátil da Sony — e por jogos
para celular com fins publicitá-
rios, os chamados advergames.

O crescimento da base de
smartphones é, de longe, a prin-
cipal alavanca para o mercado
brasileiro de jogos para celular,
afirmam executivos de compa-
nhias ouvidas pelo Va l o r . A lógi-
ca é simples: esse tipo de apare-
lho tem recursos tecnológicos
mais avançados, que permitem
jogar games mais sofisticados e
melhoram a experiência de
quem está em frente à telinha do
telefone. À medida que os brasi-
leiros trocam seus aparelhos tra-
dicionais por smartphones — o
que vem acontecendo em ritmo
acelerado —, torna-se óbvio o po-
tencial de crescimento dos ga-

Fac ilidade
de uso é
destaque
De São Paulo

Para os aficcionados por jogos
de videogame tradicionais, dis-
putados nos consoles e compu-
tadores, a riqueza de detalhes
do cenário e dos personagens da
história são requisitos básicos
para o título fazer sucesso.

O mercado de jogos para celu-
lares e tablets também tem espa-
ço para esse tipo de game, mas
na telinha dos aparelhos de tele-
fonia móvel as características
mais valorizadas costumam ser
bem diferentes.

“O público que joga no celular
é o jogador casual, que dá priori-
dade à diversão em detrimento
de qualquer outro detalhe”, afir-
ma Fernando Chamis, sócio-dire-
tor da We b c o r e , que desenvolve
games para celular há aproxima-
damente três anos. Não se trata,
porém, de abandonar a busca pe-
la qualidade dos jogos. “No caso
dos games para celular, as em-
presas pensam em outros estilos
gráficos que também têm quali-
d a d e”, diz Americo Amorim, vi-
ce-presidente de comunicação e
marketing da Abragames, a asso-
ciação do setor.

Outros elementos decisivos pa-
ra o sucesso de um jogo de celular
é a facilidade com que ele pode
ser manipulado pelo consumidor
e a quantidade de vezes que pode
ser completado. No jargão do se-
tor, é a chamada “j o g a b i l i d a d e”.

Foram características como es-
sas que transformaram em suces-
sos jogos como “Angry Birds”, de-
senvolvido pela finlandesa Rovio
Mobile, e “Fruit Ninja”, criado pe-
la australiana Halfbrick. “Um
personagem carismático tam-
bém pode fazer toda a diferença
nesses casos”, afirma Rodrigo
Mamão, da Ulusis.

“Como desenvolvedor, há jo-
gos [de celular] para os quais
olho e penso: que simples. Mas
do ponto de vista comercial, eles
são matadores e seriam o sonho
de qualquer criador de games”,
diz o executivo.(BC)

.

mes para celular. Em 2011, foram
vendidas cerca de 9 milhões de
unidades de smartphones no
país, uma alta de 84% em relação
a 2010, de acordo com a consul-
toria IDC. A previsão é superar a
marca de 15 milhões de apare-
lhos vendidos em 2012.

Foi de olho nesse mercado que
Túlio Sória, executivo-chefe do
Mother Gaia Studio, de Bauru, no
interior de São Paulo, decidiu co-
locar os jogos para celular no cen-
tro da estratégia da empresa.
“Víamos muita gente ganhando
dinheiro com isso [jogos para ce-
lular e tablet], além da crescente
d e m a n d a”, afirma Sória. Criado
em 2009 com o prêmio de US$ 25
mil levantado por Sória e outros
dois universitários em uma com-
petição internacional promovida
pela Microsoft, o Mother Gaia te-
ve um faturamento de R$ 350 mil
em 2011 e espera um crescimen-
to de 30% da receita neste ano.

De acordo com Sória, voltar-se
para o mercado de games para ce-
lular foi um fator decisivo para que
a empresa recebesse, no começo
de 2012, um aporte do fundo de

participações Po r t b a n k . O valor do
investimento não é revelado.

O domínio de dois sistemas
operacionais (iOS e Android) no
mercado de smartphones é mais
um chamariz para as empresas de
desenvolvimento de games. Isso
resolve um antigo problema no
segmento: o número gigantesco
de aparelhos para os quais as com-
panhias tinham de criar jogos. Pa-
ra cada fabricante e série de apare-
lhos era preciso criar uma versão
específica do game. Com apenas
dois softwares dominantes, o tra-
balho é facilitado, e as companhias
podem se dedicar mais aos jogos.

A abertura no Brasil da seção de
jogos da App Store, a loja de apli-
cativos da Apple, também abre ca-
minho para o crescimento dos ga-
mes para celular. “É um elemento
muito importante, porque vai per-
mitir que as pessoas baixem apli-
cativos sem precisar de um cartão
internacional para pagar”, afirma
Sylvain Baudry, diretor de vendas
da Gameloft para América Latina.
A companhia francesa de games
para dispositivos móveis tem escri-
tório no Brasil desde 2008.

Empresa e Ministério Público assinam Termo de Compromisso

O Ministério Público de Minas Gerais e a AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A. assinaram,
no último dia 29, Termo de Compromisso que visa a adoção de medidas de salvaguarda, recuperação,
preservação e promoção do Patrimônio Ambiental e Cultural, contendo as seguintes obrigações:

- não realizar qualquer atividade de pesquisa, lavra e/ou beneficiamento de minério na área do Projeto
Mina Córrego do Sítio sem o regular processo de licenciamento ambiental junto ao órgão competente;

- não requerer, renovar ou utilizar Autorizações Ambientais de Funcionamento – AAF para as atividades
de extração mineral na área do Projeto Córrego do Sítio;

- cumprir com todas as recomendações e condicionantes estipuladas nas licenças ambientais emitidas
pelo órgão ambiental, bem como o EIA/RIMA apresentado. O cumprimento deve ser comprovado por meio
de relatório detalhado que deverá ser apresentado, anualmente, ao órgão competente;

- apresentar, ao órgão ambiental competente, junto com o EIA/RIMA, projeto de recuperação ambiental
da área degradada (“PRAD”) do Projeto Mina Córrego do Sítio e realizar tal recuperação no prazo máximo
de cinco anos após o encerramento das atividades minerárias;

- cumprir as diretrizes e procedimentos para a fase de fechamento de mina constantes na Deliberação
Normativa do COPAM nº 127/2008 e posteriores alterações;

- apresentar ao Ministério Público de Minas Gerais proposta de instrumento econômico que assegure o
cumprimento das obrigações previstas para recuperação do empreendimento;

- custear a execução de auditoria técnica de segurança de estruturas geotécnicas;

- investir R$ 8 milhões em projetos de cunho ambiental, cultural ou urbanístico nos municípios de Santa
Bárbara, Barão de Cocais e Catas Altas;

- apresentar ao Núcleo de Compensação Ambiental do Instituto Estadual de Florestas (NCA/
IEF) proposta de cumprimento das compensações ambientais (art. 36 da Lei n.9985/00, Lei da Mata
Atlântica e na Lei Estadual n. 14.309/2002), referentes às licenças ambientais do empreendimento.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2012, Empresas, p. B3.




