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Internet

Jenna Wortham
THE NEW YORK TIMES

A empresa de jogos
Zynga alcançou seu
grande sucesso em
2009 com o FarmVil-

le, que se tornou um fenôme-
no no Facebook, com milhões
de pessoas regando milho vir-
tual. Depois vieram PetVille,
CityVille, CastleVille e o
FishVille.

A empresa ainda contabili-
za milhões de dólares com as
vendas de gado e peixe vir-
tuais e de outros jogos, como
pôquer. Mas, nos últimos me-
ses, ela tem enfrentado pro-
blemas, uma vez que investi-
dores e jogadores começaram
a perder o interesse na sua li-
nha de jogos.

As ações da Zynga caíram
para menos de US$ 5 nas últi-
mas semanas, bem abaixo do
preço de venda de US$ 10 da
sua abertura de capital, em de-
zembro. Ontem, os papéis fe-
charam a US$ 5,76.

O interesse por alguns dos

mais populares jogos da empre-
sa diminuiu. É o caso do CastleVil-
le, que perdeu 35% dos seus
usuários frequentes nos últimos
seis meses, segundo a AppData,
que rastreia o tráfego de aplicati-
vos que rodam no Facebook.

Agora, a Zynga tenta recupe-
rar o ímpeto inicial e atrair de
volta os usuários que migraram
para outros jogos online e em ce-
lulares. “A Zynga teve grande su-
cesso na plataforma do Face-
book e ainda é um elemento do-
minante ali”, disse Doug Creutz,
analista da Cowen, empresa que
cobre jogos e mídia social. “Mas
o mercado está evoluindo e a
questão é se eles vão, ou não,
acompanhar isso.”

A Zynga tentou responder à
pergunta em um evento chama-
do Unleashed, que foi realizado
ontem em sua sede em San Fran-
cisco. A empresa apresentou no-
vos jogos, como o ChefVille, e
uma nova rede social de jogos, a
Zynga with Friends.

Mark Pincus, fundador e dire-
tor executivo da companhia, dis-
se que a Zynga continuará a criar

mais jogos como aqueles que a
ajudaram a reinar nas mídias so-
ciais.

“Estamos concentrados em ti-
pos de jogo, marcas e categorias
que sejam populares. Achamos
que os jogos Ville são divertidos e
enquanto continuarmos fazen-
do jogos divertidos, sociais e
acessíveis, as pessoas continua-

rão se relacionando por meio de-
les”, disse Pincus. “Nosso foco é
inventar um novo setor de consu-
mo a longo prazo.”

As crescentes dificuldades da
empresa deixam à mostra os
grandes desafios enfrentados pe-
la mais nova geração de empre-
sas baseadas em websites sociais
e no Facebook. No início a Zynga

ganhou muito com o crescimen-
to explosivo do Facebook e com
o lançamento de seus jogos onli-
ne. Ela apostou o seu futuro na
sua capacidade de convencer as
pessoas a passar tempo toman-
do conta de fazendas digitais e
similares. Em abril, contava com
292 milhões de usuários ativos.

Mas, como o crescimento do
Facebook ficou mais lento e inú-
meros jogos migraram da inter-
net para telefones e tablets, a
companhia teve dificuldades pa-
ra se adaptar. Hoje, a Zynga en-
frenta uma avalanche de novos
concorrentes.

Segundo Creutz, parte do de-
safio tem a ver com a dependên-
cia da empresa do Facebook. A
maioria dos jogos da Zynga roda
na rede social, permitindo que
os usuários joguem com seus
amigos. Como os jogos são gra-
tuitos, os negócios da empresa
dependem da disposição do joga-
dor em fazer uma compra den-
tro do jogo, como aquisição de
acessórios e roupas para os per-
sonagens virtuais. O Facebook
processa esses pagamentos para
a Zynga e fica com 30% de cada
transação.

A parceria é lucrativa para am-
bos: Zynga retira do Facebook a
maior parte da sua receita e 15%
do faturamento da rede social no
primeiro trimestre também veio
dos jogos da Zynga. A empresa
adotou medidas de modo a de-
pender menos do Facebook e di-

recionou recursos e esforços
para seu próprio site, o Zynga.
com. Mas, mesmo nesse site,
a companhia firmou recente-
mente um acordo para rodar
anúncios fornecidos pelo Fa-
cebook ajustados aos interes-
ses e faixas etárias dos usuá-
rios individuais da rede social.

Smartphones. Embora a
Zynga tenha reinado no Face-
book, um mercado totalmen-
te diferente tem prosperado
nas telas dos smartphones do
mundo. Empresas como a Ro-
vio, desenvolvedora de jogos
como Angry Birds , e a
PopCard, que criou o Bejewe-
led, um jogo de quebra-cabe-
ça, hoje regem o mundo dos
smartphones.

A Zynga teve alguns aplicati-
vos móveis de sucesso, in-
cluindo o de pôquer. A empre-
sa também adquiriu o jogo
Words with Friends e a
OMGPop, empresa que criou
o aplicativo de jogo Draw So-
mething, por US$ 180 mi-
lhões, depois que o jogo tor-
nou-se um sucesso.

Mas, logo depois de o acor-
do ser fechado, muitos dos jo-
gadores originais começaram
a perder o interesse em Draw
Something. A ascensão e que-
da do aplicativo foram pertur-
badoras e deixaram nítido co-
mo as preferências dos usuá-
rios mudam constantemente.

Wladimir D’Andrade

O grupo JBS obtém 73,2% de sua
receita em operações no exte-
rior, de acordo com o ranking
das transnacionais brasileiras de
2012, divulgado ontem pela Fun-
dação Dom Cabral. A maior pro-
dutora de carnes do mundo é, se-
gundo a entidade, a empresa bra-
sileira com maior índice de pre-

sença no exterior. O JBS tam-
bém tem 62,1% dos seus funcio-
nários localizados fora do Brasil.

A segunda colocada nesse ran-
king, a siderúrgica Gerdau, tam-
bém obtém mais da metade das
suas receitas no exterior
(52,4%). A companhia possui
57,3% dos seus ativos e 45,1% dos
funcionários fora do Brasil.

Já a terceira colocada no ran-

king de internacionalização, a
Stefanini IT Solutions, é a em-
presa analisada com maior por-
centual de ativos fora do País
(61,2%). A companhia também
possui 36% das suas receitas ori-
ginadas de operações fora do
País e 41,9% dos funcionários tra-
balhando em suas unidades no
exterior.

JBS, Gerdau e Stefanini IT So-

lutions, de acordo com a Dom
Cabral, têm índices de interna-
cionalização de 53,8%, 51,6%, e
46,4%, respectivamente. Em
quarto lugar nesse ranking está
a Metal Frio (45,2%), seguida pe-
lo Marfrig (44,4%), Ibope
(43,8%), Odebrecht (42,4%), Sa-
bó (36,3%), Magnesita (36,1%) e
Tigre (29,8%). Ao todo, 47 em-
presas brasileiras foram consul-

tadas para elaboração do ran-
king.

A lista é elaborada com base
em três pontos: o porcentual de
receitas no exterior em relação
às receitas totais da empresa,
funcionários no exterior em rela-
ção a funcionários totais e ativos
no exterior em relação a ativos
totais.

Franquias. A Dom Cabral tam-
bém fez um ranking de interna-
cionalização de franquias brasi-
leiras, em que as primeiras posi-

ções são ocupadas por Via Uno
(18,3% de índice de internaciona-
lização), Fábrica Di Chocolate
(12,1%) e Showcolate (10,9%).
Em seguida aparecem LinkWell
(7,4%), Localiza (7,2%), Fisk
Centro de Ensino (3,6%), Spole-
to (3,2%), Bit Company (1,8%),
Hering (1,4%) e Arezzo (1,4%).

JBS é empresa brasileira mais internacional
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News Corp.
pode ser
dividida
em duas
Rupert Murdoch estuda separar a unidade
de jornais da divisão de entretenimento

ZYNGA TENTA FAZER DOS JOGOS
ONLINE NEGÓCIO DE LONGO PRAZO
Papéis da dona do Farmville já valem quase metade do preço de sua abertura de capital, em dezembro

Controle. A família do bilionário Rupert Murdoch detém atualmente cerca de 40% das ações com direito a voto da News Corp.

Tentativa. Mark Pincus, da Zynga, anunciou novos jogos

Ryan Nakashima
ASSOCIATED PRESS
LOS ANGELES

Pressionada a limitar o contá-
gio depois do escândalo dos
grampos telefônicos na Grã-
Bretanha, a News Corp., de Ru-
pert Murdoch, anunciou on-
tem que estuda a possibilida-
de de desmembrar-se em duas
empresas listadas em bolsa.

A medida está sendo cogitada
enquanto a autoridade regula-
dora das comunicações da Grã-
Bretanha, a Ofcom, se aproxima
da fase final de sua análise para
determinar se a empresa de TV
por satélite British Sky Broad-
casting – da qual a News Corp.
detém uma participação de 39%
– é “idônea e competente” para
receber uma licença de trans-
missão.

É possível que a separação da
divisão de jornais da News
Corp., que se envolveu no escân-
dalo, das empresas lucrativas
de TV e cinema tranquilize as
autoridades reguladoras, afir-
mam os analistas.

“Não digo que a medida ve-
nha a acabar completamente
com as preocupações da Of-
com. Mas acho que ajudaria”,
considerou o analista Tom Ea-
gan, da Canaccord Genuity.

Investigadores britânicos es-
tão empenhados em averiguar

as acusações de que jornalistas
da News Corp. grampearam te-
lefones e subornaram funcioná-
rios britânicos para conseguir
furos jornalísticos.

Depois do início das investiga-
ções, a companhia abandonou
sua tentativa de conseguir o con-
trole total da British Sky Broad-
casting. Com a separação de
seus negócios, a companhia não
seria obrigada a vender sua par-
ticipação restante na BSkyB,
cujo valor é de cerca de US$ 6,9
bilhões.

O conglomerado de mídia
não especificou ontem quais
são as empresas contidas em ca-
da companhia.

Separação. O Wall Street Jour-
nal, a publicação mais impor-
tante da News Corp., noticiou
na segunda-feira que a corpora-
ção analisa a possibilidade de se-
parar o braço editorial, livros e
jornais, do conglomerado de en-
tretenimento, que inclui a Fox
News Channel, a rede de TV
americana Fox, que tem progra-
mas de sucesso como American
Idol, e o estúdio cinematográfi-
co 20th Century Fox, dono tam-
bém da divisão de filmes inde-
pendentes Fox Searchlight.

Os negócios de entretenimen-
to são muito mais lucrativos do
que os de imprensa. Nos primei-
ros nove meses do atual exercí-

cio fiscal, eles representaram
cerca de 75% da receita da com-
panhia e quase todos os outros
lucros operacionais.

O analista Todd Juenger, da
Bernstein, disse esta semana,
em nota, que “o desmembra-
mento permitirá que a compa-
nhia invista mais no campo do
entretenimento, que está em ex-
pansão, sem a bagagem do con-

glomerado de livros e jornais”.
Os investidores aplaudiram a

notícia. As ações da News Corp.
registraram chegaram a subir
6% após o anúncio, cotadas a
US$ 21,35, o maior preço das últi-
mas 52 semanas.

Um ex-executivo da News
Corp., que está acompanhando
as deliberações internas da cor-
poração, afirma que se fala nes-
sa divisão dos negócios há anos,
embora as discussões tenham
adquirido um impulso maior de-
pois do escândalo dos grampos,
em julho de 2011.

A divisão permitirá que Mur-
doch mantenha o controle de
suas valiosas operações na área
editorial, graças às suas ações
com direito a voto, agradando
ao mesmo tempo os investido-
res que consideram os jornais
um impedimento à valorização
do capital para os acionistas.

O bilionário de 81 anos cons-
truiu a companhia a partir de
um único jornal australiano her-

dado do pai. A família Murdoch
controla cerca de 40% das ações
da News Corp. com direito a vo-
to. Segundo o ex-executivo, que
pediu para não ser identificado,
ainda não foi tomada uma deci-
são final.

Valores. O analista Alan
Gould, da Evercore Partners,
disse que as empresas da área
editorial, que incluem a Dow Jo-
nes & Co. e jornais como The
Times, de Londres, podem va-
ler US$ 5 bilhões. Sem elas, ele
calcula que o crescimento da re-
ceita da divisão de TV e cinema,
que já é maior, praticamente do-
braria, para cerca de 7% ao ano.

Não está claro se a unidade
editorial que será desmembra-
da também arcará com as custas
judiciais da investigação na Grã-
Bretanha. Nos primeiros nove
meses do atual exercício fiscal,
as custas totalizaram US$ 167
milhões para a empresa.

A finalidade de um desmem-

bramento não é criar uma com-
panhia menor “que encolherá e
morrerá”, na opinião do analis-
ta Todd Eagan. Segundo ele, es-
sa empresa teria de conter em-
presas suficientemente lucrati-
vas para atrair investidores.

Eagan destacou o desmem-
bramento bem-sucedido da gi-
gante da TV a cabo, Time War-
ner Cable Inc., da companhia de
entretenimento Time Warner
Inc., em março de 2009. Como a
divisão de TV a cabo estava mais
disposta a pagar dividendos e re-
comprar ações, o preço de suas
ações mais que triplicou a partir
daquele ano. Enquanto isso, o
preço das ações da Time War-
ner dobrou.

Os acionistas da Time War-
ner receberam participações
acionárias em ambas as compa-
nhias desmembradas. Para Ea-
gan, todos devem ganhar com
um eventual desmembramento
da News Corp. / TRADUÇÃO DE

ANNA CAPOVILLA

● Futuro

TODD JUENGER
ANALISTA
“Desmembramento permitirá
que companhia invista mais na
área do entretenimento.”

TOM EAGAN
ANALISTA
“Não digo que a medida venha a
acabar completamente com as
preocupações da Ofcom. Mas
acho que ajudaria.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 jun.2012, Economia & Negócios 2, p. B16.




