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"QUANDO SE É DETENTOR DO RECORDE 
DE MERGULHO EM APNEIA, VOCÊ APRECIA 
AS PERFORMANCES EXCEPCIONAIS
DO BREITLING SUPEROCEAN."

BREITLING.COM

WSJ.COM/BRASIL
Empresas

Jessica E. Vascellaro
The Wall Street Journal

O americano Paul Dunahoo 
foi a San Francisco a trabalho na 
semana passada, participar de 
sessões técnicas na conferência 
de desenvolvedores da Apple 
Inc., onde conheceu outros pro-
gramadores e ouviu a opinião de 
engenheiros da Apple sobre seis 
aplicativos de produtividade 
que ele criou.

Depois, o diretor-presidente 
da Bread and Butter Software LLC 
votou para casa a quase 5.000 
quilômetros ao leste, no Estado 
de Connecticut, para se preparar 
para a 8a série.

Ir à conferência da Apple “é uma 
oportunidade raríssima”, disse 
Dunahoo, que tem 13 anos e usa 
aparelho vermelho nos dentes.

O jovem empresário pertence 
ao exército cada vez maior de 
adolescentes contagiados pela 
febre de criação de apps.

Este ano, pela primeira vez, a 
Apple abriu a conferência para 
pessoas de 13 a 17 anos. A empre-
sa da Califórnia distribuiu bolsas 
a 150 adolescentes para cobrir a 
entrada do evento — US$ 1.599 
cada —, montou um espaço com 
“puffs” e Skittles e deixou os pais 
virem como acompanhantes.

“A gente achava que estudan-
tes de 18 anos já eram o máximo”, 
disse o diretor de marketing da 
Apple, Phil Schiller, ao The Wall 
Street Journal. Mas ele disse que 
o software do iPhone e do iPad, 
o iOS, ultimamente vinha atrain-
do interesse de um grupo ainda 
mais jovem de programadores.

“Depois da conferência, rece-
bíamos e-mails de estudantes 
de 14, 15, 16 anos, dizendo: ‘Já 
tenho  um número X de apps 
na App Store, sou programador, 
posso participar também?’”, 
disse ele.

O uso da tecnologia pelo públi-
co mais jovem disparou e mais 
empresas estão tentando atrair a 
garotada. O número de games e 
aplicativos educativos dirigidos a 
crianças e adolescentes está cres-
cendo, e redes sociais como a  da 

Facebook Inc. estão buscando um 
jeito de deixar a meninada usar o 
site com a supervisão de adultos.

A Apple informou que entre 
os 5.000 participantes da con-
ferência de desenvolvedores na 
semana passada havia centenas 
de adolescentes e universitários.

Ryan Cohen, de 15 anos — cuja 
mãe organizou uma vaquinha 
com amigos via Facebook para 
cobrir suas despesas de viagem, 
de US$ 2.500 —, disse que outros 
programadores lhe deram dicas 
sobre temas como “UITable-
Views”, um jeito de listar itens na 
tela. Mas o ponto alto foi conhecer 
o presidente da Apple, Tim Cook. 
“É dessas coisas que só acontecem 
uma vez na vida”, disse Ryan.

Adolescentes ainda são um 
pequeno subgrupo dos milhares 
de desenvolvedores que estão 
aprendendo a criar aplicativos. 
Mas o movimento está crescendo 
e já têm surgido retiros e cursos 
de criação de apps para adoles-
centes. A californiana ID Tech 
Camps informa que os seis cursos 
de criação de apps que a empre-
sa oferece e programas correla-
tos atrairão 2.500 alunos nesta 
temporada de férias de verão nos 
Estados Unidos, 70% mais que 
em 2011. Há programas de uma 
semana a partir de US$ 749.

Dunahoo, que é autodida-
ta, disse que seus aplicativos 

já foram baixados quase dois  
milhões de vezes, o que lhe ren-
deu cerca de US$ 8.000.

A onda de jovens programado-
res chega num momento em que 
autoridades voltam a atenção ao 
uso de apps e sites por menores 
devido ao receio de que firmas 
tecnológicas não estejam fazen-
do o suficiente para proteger 
esse público. A Apple afirma que 
tem mecanismos de controle por 
adultos e usa um sistema de clas-
sificação de apps por faixa etária.

Para muitos adolescentes, criar 
aplicativos é menos uma ativida-
de empresarial de verdade do que 
um meio de explorar seus interes-
ses em tecnologia, além de abrir 
caminho para uma futura carrei-
ra na indústria de software.

Andrew Rosenblum, um ameri-
cano de 17 anos, já ganhou alguns 
milhares de dólares com anúncios 
em um aplicativo seu para o game 
Yahtzee e outro app de matemáti-
ca. “Tenho amigos que trabalham 
em sorveteria”, disse.

Midas Kwant, 15 anos, já come-
çou a procurar emprego. O rapaz, 
que veio da Holanda para o even-
to da Apple, aproveitou ao máxi-
mo a viagem para conhecer o Vale 
do Silício. Ele visitou a sede da 
Apple, a antiga sede da Facebook, 
a casa onde Steve Jobs cresceu e a 
Universidade de Stanford, onde 
pretende estudar.

Apple abre as portas para 
programadores adolescentes

ROBERT FAICETTI PARA O THE WALL STREET JOURNAL

Paul Dunahoo, de 13 anos, cria apps e participou da conferência da Apple

Daisuke Wakabayashi 
e Spencer E. Ante
The Wall Street Journal

O setor de videogames virou 
palco de uma nova guerra por ter-
ritório. Só que dessa vez, a guer-
ra não envolve nem a Nintendo, 
nem a Microsoft, nem a Sony.

A disputa se dá nos celulares 
e inclui marcas como Gree Inc. 
e DeNA Co. — duas firmas japo-
nesas praticamente desconheci-
das no resto do mundo, embora 
sejam as que mais lucram no mer-
cado de games para plataformas 
móveis —, oferecendo uma amea-
ça à Zynga Inc. e, potencialmente, 
à Apple Inc. e à Google Inc.

A Zynga tem uma imensa base 
de usuários que prestigia os 
jogos da empresa, como “Farm-
Ville” e “Words with Friends” no 
Facebook. Na arena móvel, con-
tudo, ainda engatinha.

Já a Gree e a DeNA convence-
ram milhões de pessoas no Japão 
a jogar de graça seus games para 
celular e a torrar dinheiro den-
tro do jogo. O catálogo das duas 
tem centenas de jogos, mas os 
mais populares são jogos de 
batalhas com cartas ou títulos 
mais prosaicos como um de pes-
caria virtual.

Fora do Japão, no entanto, 
Gree e DeNA têm pouca presen-
ça. E esse desafio — emplacar 
no mercado fora de casa — é 
algo que vem desconcertando 
boa parte da outrora poderosa 
indústria japonesa de aparelhos 
eletrônicos.

“Há uma briga por espaço 
no mercado, com Gree, DeNa 
e Zynga disputando o mesmo 
território”, disse David Gibson, 
analista sênior da Macquarie 
Securities em Tóquio.

A disputa está esquentando 
agora que o fragmentado uni-
verso de jogos para plataformas 
móveis começa a se consolidar. A 
Gree pagou US$ 210 milhões pela 

fabricante de jogos Funzio Inc. no 
mês passado, ganhando com isso 
games populares como “Modern 
War” e “Crime City”. Em março, a 
Zynga comprou a omgpop Inc., 
criadora do hit “Draw Some-
thing”, por US$ 183 milhões.

A Zynga perde para as japone-
sas em um quesito importante: 
converter jogadores em clientes 
pagantes. A Gree tira US$ 11,21 
de cada usuário que joga um 
game seu pelo menos uma vez 
por mês, segundo a Macquarie 
Securities, que calcula que a 
DeNa receba US$ 6,50 por mês 
de usuários regulares. A Zynga, 
que tem 292 milhões de usuários 
regulares, obtém só US$ 0,33 ao 
mês de cada um.

A Zynga não quis comentar. 
Em março, ela lançou uma pla-
taforma de jogos sociais para 
desenvolvedores independen-
tes. O foco da rede são jogos para 
o computador e a internet, mas 
executivos da Zynga já disseram 
que a plataforma a certa altura 

migrará para o universo móvel.
A rápida popularização de 

smartphones e tablets nos últi-
mos anos, em conjunto com 
redes de celular mais velozes, está 
mudando o modelo de negócios 
de games para aparelhos móveis. 
Vender apps como uma transa-
ção única está perdendo apelo 
já que o crescente interesse do 
público mundial viabilizou o 
surgimento de outra categoria 
de jogos: a “freemium”, com 
games baixados de graça que 
permitem transações “in-app”, 
ou a compra, dentro do próprio 
aplicativo, de armas ou outros 
artigos virtuais do jogo.

Gree, DeNA, Zynga e outras cor-
rem para ver qual delas irá conso-
lidar esse universo em expansão 
de jogos para plataformas móveis 
em torno de uma rede social que 
conecte um jogador com outros.

Uma rede dessas permite que 
um jogador mande mensagens 
a outros, enfrente outros usu-
ários, una forças com compa-

nheiros para derrotar um inimi-
go comum. A rede pode, ainda, 
ajudar a promover outros games 
e criar uma moeda virtual que 
pode ser usada numa variedade 
de jogos dentro da plataforma.

No universo imprevisível dos 
games, criar uma plataforma — e 
ficar com até 30% do valor de tran-
sações in-app de jogos criados 
por outras empresas — significa 
ter um fluxo estável de receita. 
Fabricantes japonesas de games 
sustentam que uma plataforma 
pode ajudá-las a manter jogado-
res atuais por mais tempo e atrair 
novos usuários com menor custo 
do que outras técnicas de marke-
ting, como pagar intermediários 
para downloads.

O mercado mundial de games 
para plataformas móveis deve 
praticamente quintuplicar em 
tamanho até 2015 — dos US$ 
3,77 bilhões de 2010 para US$ 
17,6 bilhões, segundo o braço de 
pesquisa da Ichiyoshi Securities, 
de Tóquio.

Em comparação com redes 
sociais como o Facebook, que 
acumularam uma imensa base 
de usuários antes de permitir 
que outras fabricantes lançassem 
aplicativos para a plataforma, as 
redes de games para aparelhos 
móveis parecem ser menos atra-
entes para os usuários que os 
jogos em si. “Não sei ao certo se 
esse tipo de rede social é o que o 
consumidor está pedindo”, disse 

Greg Richardson, presidente da 
fabricante de games online Rum-
ble Entertainment Inc.

Criadores de jogos já entregam 
30% da receita à Apple, Google e 
Microsoft em vendas realizadas 
nos respectivos sistemas dessas 
firmas. Do que sobra, 30% fica com 
a plataforma social do game.

A Apple atrapalha ainda mais o 
modelo de uma rede social para 
games ao incluir novos recursos 
em um serviço seu, o Game Cen-
ter. Este mês, a Apple anunciou 
que o próximo sistema operacio-
nal do iPhone e do iPad — o iOS 6, 
esperado para os próximos meses 
— vai permitir que um jogador 
chame os amigos para um jogo e, 
também, deixar que o usuário sin-
cronize a lista de amigos do Game 
Center com a do Facebook para 
facilitar a localização de amigos.

Gree e DeNA afirmam que 
podem dar apoio de marketing 
e distribuição para ajudar um 
jogo a se destacar entre milha-
res de outros títulos. Além disso, 
vão dar dicas e ferramentas ana-
líticas para customizar um game 
a fim de induzir jogadores a gas-
tar dentro do aplicativo.

Fabricantes japonesas de games 
para aparelhos móveis estão ace-
lerando a investida nos EUA e em 
outros países, já que oportunida-
des em casa parecem estar dimi-
nuindo agora que autoridades 
japonesas têm reprimido práticas 
de marketing questionáveis.

No início de maio, as ações da 
Gree e da DeNA caíram mais de 
20% depois que o órgão de pro-
teção do consumidor do Japão 
informou que estava analisando 
se um método de vendas chama-
do “complete gacha” infringe a 
lei. Dias depois, as duas empresas 
disseram que iriam descontinuar 
gradualmente games que empre-
gavam esse método, pelo qual 
usuários têm de pagar para ter a 
chance de conquistar um grupo 
de cartões virtuais que podem 
dar acesso a outro prêmio.

No mês passado, a Gree abriu 
a plataforma para que usuários 
no Japão possam jogar com ami-
gos nos EUA ou na Europa. Em 
setembro, pretende ter 60 games 
e estar operando em 14 línguas.

A plataforma Mobage, da 
DeNA, começou a oferecer jogos 
para Android em julho de 2011 
e para o iOS da Apple em março. 
Embora tenha um catálogo de 
mais de 1.000 jogos sociais no 
Japão, a empresa disse ter 48 
apps de games nos EUA para 
o Android e sete para o iOS. A 
Zynga tem nove games para 
Android e 19 para iOS.

“No início, muita gente pen-
sava que jogos sociais no Japão 
eram só para japoneses”, disse 
Shintaro Asako, diretor finan-
ceiro da ngmoco Inc., desenvol-
vedora de games e plataformas 
adquirida pela DeNA em 2010. 
“Mas não é verdade”.

Jogos sociais do Japão são nova ameaça à Zynga

Jogos virtuais de cartas, zumbis e outras aventuras têm dado lucros gordos a fabricantes japonesas que conseguem criar uma rede de jogadores. Elas agora querem ir além do Japão
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