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A indústria de videogames es-
tá à beira de mais uma transi-
ção. Mas o que vem por aí po-
derá ser mais uma reviravolta
que mudanças suaves em rela-
ção ao passado.

Desde que o Super Nintendo
Entertainment System surgiu
em 1991 para substituir o Ninten-
do original, os amantes de jogos
de console – incluindo os donos
de PlayStations, da Sony, e Xbo-
xes, da Microsoft, que vieram de-
pois – atualizaram de bom grado
seus sistemas de jogar a cada
avanço da tecnologia.

Ao longo do caminho, os gas-
tos com videogames subiram de
menos de US$ 6 bilhões anuais
no início dos anos 1990 para cer-
ca de US$ 25 bilhões no ano pas-
sado, pela estimativa da Associa-
ção de Software de Entreteni-
mento (ESA, na sigla em inglês).

A Nintendo deve anunciar de-
talhes e jogos para seu sucessor
do Nintendo Wii, o Wii U, na
Electronic Entertainment Expo,
a maior feira americana da indús-
tria de videogames que começa
oficialmente amanhã em Los An-
geles. Mas, a despeito de seu pre-
ço e data de lançamento ainda
por anunciar, o Wii U chegará
num momento de incerteza para
o setor, que viu muito de seu cres-
cimento recente ficar aquém do
mercado tradicional de videoga-
mes de console.

O preço de tabela “grátis” é o
maior ponto de venda para as de-
zenas de milhões de jogadores

que gravitaram para os jogos mó-
veis e online jogados em smart-
phones, tablets e Facebook – em
vez de comprar um console de
jogos específico por cerca de
US$ 300 mais US$ 50-US$ 60
por jogo.

Depois que os jogadores expe-
rimentaram jogos como o Far-
mVille, do Facebook, e o hit para
smartphone Temple Run, eles
tenderam a gastar alguns dóla-
res para comprar upgrades de jo-
gos e extras. Esses gastos alcan-
çaram quase US$ 4 bilhões no
ano passado, e poderão crescer
8% este ano, segundo a Pricewa-
terhouse Coopers.

E a facilidade de jogar estimu-
lou o crescimento geral do públi-
co que joga videogames. O núme-
ro de pessoas que diz ter jogado
videogames no mínimo uma ho-
ra por mês mais que dobrou, de
56 milhões em 2008 para 135 mi-
lhões, segundo a Parks Associa-
tes. O número poderá crescer pa-
ra até 180 milhões de jogadores
de todos os tipos de jogos nos
EUA até o final de 2015, confor-
me previsão da empresa de análi-
se de mercado IDC.

“Essa facilidade é que está ex-
pandindo os jogos para um públi-
co inteiramente novo, porque
agora não há nenhuma barrei-
ra”, diz Gordon Bellamy, diretor
executivo da International Ga-
me Developers Association.

Mas Nintendo, Microsoft e
Sony estão enfrentando desa-
fios sem precedentes em seus ne-
gócios de consoles. As vendas de
jogos tradicionais no varejo caí-
ram de aproximadamente US$
10 bilhões em 2008 para US$ 8,8
bilhões em 2011, segundo uma
análise da empresa de monitora-
mento de mercado The NPD
Group e a Ipsos MediaCT para a
ESA.

Outros cerca de US$ 6 bilhões
foram gastos em consoles de jo-

gos e aparelhos portáteis. Ape-
sar da chegada do novo sistema
da Nintendo, as vendas totais de
sistemas e jogos provavelmente
cairão 4% a 6% em 2012, na opi-
nião de analistas.

“Nosso setor está sofrendo
uma pequena crise de identida-
de”, diz a analista Jesse Divnich,
da EEDAR. Na E3, “é imperati-
vo” que companhias como Mi-
crosoft e Sony “justifiquem por

que os consumidores deveriam
gastar até US$ 60” em videoga-
mes tradicionais de alta defini-
ção baseados em disco.

Enquanto isso, as vendas digi-
tais de jogos, que cresceram de
US$ 5,4 bilhões em 2009 para
US$ 7,3 bilhões em 2011, devem
continuar crescendo. Embora
os downloads de videogames tra-
dicionais para consoles e assina-
turas de serviços como Xbox Li-
ve façam parte desse bolo digital
crescente, o grosso desse é di-
nheiro gasto em jogos para
smartphone e compras de jogos
internos do Facebook.

Para os jogadores, isso signifi-
ca uma grande diversidade de jo-
gos para escolher. “As pessoas
querem jogar quando querem,
onde querem e pelo tempo que
quiserem”, diz Bellamy. “Esse
preço pode ser de graça, pode ser
um dólar, US$ 60 ou US$ 100.
Mas há uma escolha.” E os fabri-
cantes de consoles pretendem

continuar sendo uma parte do
mix também.

Rumos. Agora que começa a
transição para a nova geração de
consoles, os fabricantes de hard-
ware já mostram sinais do rumo
futurodos jogos domésticos – pe-
gando algumas deixas do mundo
iniciante de jogos móveis e onli-
ne: inovação na maneira de jogar.
O Wii U, o primeiro a sair e passí-
vel de muita badalação na E3,
tem novo controle sem fio em
forma de tablet com tela sensível
a toque e controles de jogo tradi-
cionais que permitem opões am-
pliadas da maneira de jogar. Por
exemplo, os jogadores podem in-
clinar anova tela dotablet de con-
trole sensível ao movimento pa-
ra fazer os personagens na tela se
moverem – como num iPad.

O tablet, que também pode
ser usado como um mapa para
explorar o que está na tela gran-
de, servirá de janela para um

mundo de jogo que existe virtual-
mente além da tela de TV – em
torno e acima do espectador.

Como o PlayStation 3 e o Xbox
360, o Wii U entregará jogos em
alta definição, um avanço em re-
lação ao Wii existente. O Wii ori-
ginal era inovador não faz muito
tempo. Ele tornou popular os jo-
gos sensíveis ao movimento, e
há cerca de dois anos, Sony e Mi-
crosoft lançaram seus próprios
controles baseados em gestos, o
Move para PS3 e o Kinect, sem o
uso das mãos, para o Xbox 360.

Apesar dos avanços, os novos
sistemas precisarão de jogos irre-
sistíveis para puxar as vendas.
“Qual será o Wii Sports e o Wii
Fit para o Wii U?”, pergunta
Geoff Keighley, apresentador do
Spikes’s Game Trailers TV. “Ain-
da não vimos esse jogo capaz de
garantir a transição para o mains-
tream – mas é bem possível que
ele estreie na E3.” / TRADUÇÃO DE
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A internet terá uma atualização
importante esta semana, sem
que seus usuários se deem conta
– se tudo correr bem. A mudança
está prevista para as 00h01
(21h01 em Brasília) de quarta-fei-
ra e autorizará o aumento dos nú-
meros de IP na rede – hoje são
mais de 4 bilhões de combina-
ções possíveis.

A operação é conhecida como
“lançamento mundial de IPv6”,
quando os operadores e provedo-
res de internet passarão perma-
nentemente ao novo sistema, eli-
minando gradativamente o anti-
go IPv4. O novo sistema está sen-
do introduzido em razão do esgo-

tamento do número de endere-
ços de IP existentes. A transição
levará anos, e os antigos apare-
lhos e redes de IPv4 continuarão
funcionando normalmente.

“A maior parte dos usuários
não deve se dar conta de nada”,
afirma Leo Vegoda, da Corpora-
ção da Internet para Atribuição
de Nomes e Números, que faz a
gestão do sistema de endereços
da rede. No entanto, ele assinala
que os usuários podem enfren-
tar alguns contratempos.

O protocolo IPv4 não dispõe
de números de IP suficientes pa-
ra que cada aparelho tenha o seu.
Por isso, vários usuários compar-
tilham um mesmo endereço, o
que se supõe que possa atrasar
algumas atividades.

Mas, no período que o IPv4 e o
IPv6 coexistirem, as conexões
vão ter de encontrar um cami-
nho compatível entre os siste-
mas, o que pode tornar mais len-
to o acesso a uma página. Gran-
des companhias de internet, co-
mo Google e Facebook, animam
as empresas e as pessoas a faze-
rem a transição, afirmando que
fará com que a comunicação en-
tre diferentes aparelhos de uma
rede particular ou profissional
se torne mais eficaz. / AFP

Indústria de
videogames muda
para enfrentar a web

Novo sistema de endereços da
internet entra no ar esta semana

Vinci Partners compra 70% da Cecrisa
Gestora vai pagar R$ 250 milhões pela participação na empresa; maior parte dos recursos será usada para o pagamento de dívidas
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A Vinci Partners, gestora de re-
cursos de Gilberto Sayão, ex-
sócio do Pactual, comprou
70% da Cecrisa, uma das maio-
res empresas de revestimen-
tos cerâmicos do País. O valor
do negócio – fechado na segun-
da-feira passada, mas ainda
não anunciado oficialmente –
é de R$ 250 milhões.

Do dinheiro, R$ 200 milhões
vão direto para o caixa da empre-
sa. A maior parte dos recursos
deve ser usada para o pagamen-
to de dívidas. Os outros R$ 50
milhões vão para a família Frei-
tas, fundadora da companhia e
que deve continuar com assen-
tos no conselho da empresa.

A Cecrisa registrou no ano pas-
sado um faturamento bruto de
R$ 750 milhões. Com sede em
Criciúma, Santa Catarina, a em-
presa tem cinco unidades indus-
triais, exporta para 50 países e
conta com 2,5 mil funcionários.

Segundo fontes próximas à ne-
gociação, há mais de um ano a
Vinci Partners procurava uma
oportunidade no setor. A com-
pra da Cecrisa é o quinto investi-
mento de um fundo de US$ 1,4
bilhão levantado pela gestora pa-
ra a compra de participação em
empresas.

O fundo já investiu na opera-
ção brasileira da rede de lancho-
netes americana Burger King, no
Grupo Austral, de seguros e res-
seguros, na locadora de carros

Unidas e na varejista baiana Le
Biscuit.

Fusão desfeita. A compra da
Cecrisa acontece um mês após a
decisão das rivais Portobello e
Eliane de desistirem de um pla-
no de fusão, que criaria uma em-
presa líder do setor no mercado
nacional e uma das maiores pro-
dutoras de revestimentos cerâ-
micos mundiais.

De acordo com as lideranças
do setor cerâmico, apesar de a
união das empresas não ter se
concretizado, processos de fu-
sões e associações devem conti-
nuar. Segundo maior produtor e
consumidor de revestimentos
cerâmicos do mundo, atrás ape-
nas da China, o Brasil é também

um dos países em que o segmen-
to é mais pulverizado: 96 fabri-
cantes em 16 Estados, sendo que
nenhum deles detém uma parti-
cipação superior a 10%.

Apesar de enfrentar dificulda-
des, assim como outros segmen-
tos da indústria, em função prin-
cipalmente da concorrência
com produtos chineses, o setor
cresceu nos últimos anos, graças
ao avanço do setor imobiliário.

De acordo com dados da Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes
de Cerâmica para Revestimento
(Anfacer), a produção brasileira
deve atingir 895 milhões de me-
tros quadrados em 2012, contra
os 845 milhões do ano passado.
Do total produzido em 2011, 7%
foi exportado.

Fabricantes de consoles
como Nintendo, Microsoft
e Sony vêm perdendo
cada vez mais mercado
para os jogos online

Sucessor. O Wii U, anunciado no ano passado e ainda sem data prevista para chegar ao mercado, é a nova aposta da Nintendo

Receita. A Cecrisa faturou R$ 750 milhões no ano passado

● Escolha

● CombinaçõesMudança, que não deve
ser percebida pelos
usuários, é necessária
pelo esgotamento
do sistema atual

GORDON BELLAMY
DIRETOR EXECUTIVO DA
INTERNATIONAL GAME
DEVELOPERS ASSOCIATION
“As pessoas querem jogar
quando querem, onde querem e
pelo tempo que quiserem. Esse
preço pode ser de graça, pode
ser um dólar, US$ 60 ou US$
100. Mas há uma escolha.”

4 bilhões
é o número de combinações
existentes hoje. Novo protocolo
vai aumentar esse número de
endereços de IP existentes.
Mudança está prevista para
ocorrer na quarta-feira
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