
O declínio da Zynga nos últi-
mos seis meses, coroado por
uma redução acentuada em
suas projeções de desempenho
para 2012, anunciada na quinta-
feira, aguçou o interesse dos in-
vestidores sobre o próximo pas-
so do presidente-executivo,Ma-
rk Pincus, na recuperação da
produtora de jogos.
O entusiasmo de Wall Street

por uma produtora de videoga-
mes que no passado era uma das
estrelas da nova Internet social
se dissipou desde a oferta públi-
ca inicial de ações que a compa-
nhia realizou em dezembro. Na
sexta-feira, os analistas reduzi-
ram suas projeções quanto ao
valor das ações da empresa, que

enfrentam queda de 22%, a US$
2,21, mais de 75% abaixo de seu
preço de lançamento de US$ 10.
Odestinodaempresaagorade-

pende de Pincus, 46, um dos co-
fundadores do grupo e detentor
do blocomajoritário de ações. Os
analistas dizem que ele precisa
cortar a força de trabalho da em-
presa, que atinge os 3mil funcio-
nários em todo omundo, e apre-
sentarum jogode sucessoqueca-
tive o crescentenúmerodeusuá-
rios que agora estão optando pe-
los aparelhos móveis, um seg-
mentonoqual a presença da em-
presa é relativamente fraca.
A Zynga lançou diversos jo-

gos este ano, entre os quais “The-
Ville” e “ChefVille”, e está traba-
lhando em diversos outros títu-
los. Na quinta-feira, Pincus enfa-
tizou aos funcionários, em uma
mensagem à companhia, que a

Zynga continuaria “a investir
no negócio de jogos móveis”.
Mas alertou que a empresa reali-
zará “reduções dirigidas de cus-
tos”, o que os analistas interpre-
taram como demissões em um
momento em que Pincus muda
o rumo da empresa para alémde
jogos “casuais” para o Face-
book, como o “FarmVille”, que
representaram o ganha pão da
empresa por anos.
“Eles apostaram no segmen-

to de jogos casuais e, para rea-

justar os negócios na direção de
jogadoresmais dedicados, é pro-
vável que precisem cortar algu-
mas cabeças”, disse P. J. Mc-
Nealy, presidente-executivo da
Digital World Research.
A transição será dolorosa pa-

ra uma empresa que conseguiu
construir cedo um negócio for-
midável baseado quase comple-
tamente na florescente platafor-
ma do Facebook. “FarmVille”,
“Frontierville”, “Zynga Poker”,
“MafiaWars” e “CityVille” deco-
laram basicamente como jogos
para o Facebook emcomputado-
res pessoais, e responderam por
83% da receita da companhia
no ano passado.
A Zynga não tem conseguido

reverter a onda de usuários que
estão abandonando seus jogos
anteriormente lucrativo por
ofertas voltadas a smartphones

ou produzidas por rivais.
Os usuários que pagam por

mês subiram para 4,1 milhões
no segundo trimestre, ante 3,5
milhões. Esse número teriamos-
trado queda não fosse os novos
jogadores atraídos pelo aplicati-
vo “DrawSomething”, compra-
do pela Zynga em março.
Um dos pontos positivos para

Pincus pode ser o grande caixa da
Zynga, que somava cerca de US$
1,6bilhãoequeafastaqualqueres-
peculação sobre falência. E as re-
ceitasdaZynga, apesardedecres-
centes, continuam substanciais.
“É um jogo de expectativa”,

disseMcNealy. “Se as pessoas es-
tão esperando uma recuperação
em três meses, isso é possivel-
mente improvável. Se as pessoas
buscarem uma recuperação nos
próximos 12 a 18 meses, aí sim é
possível”, acrescentou. ■

OYahoo Brasil lança nesta sema-
na uma parceria com a empresa
de conteúdo Esporte Interativo
de olho em assumir em um ano
a vice-liderança emmídia digi-
tal esportiva no país antes da Co-
pa do Mundo de 2014.
Pela parceria, o Yahoo Brasil

vai unir todas as suas iniciativas
de conteúdo esportivo, incluin-
do ofertas para dispositivosmó-
veis, à produção online do Es-
porte Interativo em um único
portal que substituirá as pági-
nas de esporte de ambas as em-
presas na Web.
A parceria é a segunda do tipo

fechada pelo Yahoo no mundo
depois do acerto com a Euros-
port na Europa quatro anos atrás
e deve impulsionar a receita
com vendas de publicidade das
empresas a taxas “bem maiores

que 10%”, afirmou o presidente
do Yahoo Brasil, André Izay.
“Nossa primeira missão é ser

o segundo (portal de conteúdo
esportivo). Com a parceria, da-
rá para brigarmos para sermos o
vice-líder rápido, em um ano”,
afirmou Izay à Reuters.
Segundo dados da empresa de

medição ComScore citados pelo
Yahoo Brasil, o site do Globo Es-
porte, das organizações Globo,
teve cerca de 22milhões de visi-
tantes únicos em agosto e foi se-
guido pelas páginas esportivas
dos portais UOL (9,5 milhões),
Terra (9,4milhões),MSN(5,5mi-
lhões) e Yahoo (4,1 milhões).
Pelas contas de Izay e do pre-

sidente do Esporte Interativo,
Edgar Diniz, as páginas esporti-
vas das duas empresas combina-
das recebem cerca 5 milhões de
visitantes únicos mensais.
O Esporte Interativo detém

direitos de transmissão de mais

de 700 eventos ao vivo por ano
e foi fundado em 1999 por um
grupo de empresários brasilei-
ros. A empresa tem equipe de
produção de conteúdo formada
por 150 profissionais no país.
A companhia tem entre os

acionistas o BNDESPar, braço
de participações do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), e afir-
ma ter o canal de esportes no
YouTube mais visto do Brasil. O
canal do Esporte Interativo na
televisão aberta não será envol-
vido na parceria, disse Diniz.
Evitando fazer comentários so-

bre investimentos, Izay afirmou
que a parceria complementa
comconteúdopremiumaáreaes-
portivadoYahooBrasil. Alémdis-
so, o acordo dá acesso ao Esporte
Interativo à infraestrutura de de-
senvolvimento de páginas do
Yahoo, que tem brigado comno-
vos entrantes no mercado brasi-

leiro, comooFacebook,pelo tem-
po que o usuário passa online.
Junto com a parceria, o

Yahoo Brasil começa nesta se-
mana a vender a anunciantes o
projeto de cobertura da Copa
do Mundo de 2014 em parceria
com o Esporte Interativo, com
cotas avaliadas em milhões de
reais, disse Izay, sem informar
valores específicos. Segundo

ele, o Yahoo Brasil tem crescido
em termos de audiência e recei-
ta “em patamares bem maiores
que o mercado”.
O crescimento tem se segui-

do à estratégia do Yahoo no
mundo, que há dois anos inte-
grou plataformas tecnológicas,
o que deu agilidade a equipes lo-
cais da companhia para desen-
volver produtos editorais. ■
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Apple jáproduziu 10milhõesdeunidades
do iPadMini, dizTheWallStreetJournal

Rick Maiman/Bloomberg

Zynga busca saída para queda nas vendas

Daniela Picoral/divulgação

Yahoo reforça
negócio emmídia
digital esportiva

Empresa já anunciou,
internamente, que terá de cortar
custos dentro do novo cenário

A Apple já produz 10 milhões de unidades do iPad Mini, versão do iPad
com tela de 7,85 polegadas. Segundo The Wall Street Journal, uma
companhia asiática parceira da americana já iniciou a produção em
massa do produto, que deve ser lançado ainda neste mês. A reportagem
cita duas fontes, a South Korea’s LG Display e AU Optronics Corp. de
Taiwan. A resolução da tela deve ser menor do que o atual modelo.

Jogos como Farm
Ville, na plataforma
do Facebook,
responderam
por 83% da receita
da companhia

EMPRESAS

Izay,doYahoo:buscapelosegundopostoemconteúdoesportivo

Na tentativa de assumir a vice-liderança, portal fechou
parceria coma Esporte Interativo para unir o conteúdo

Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




