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Sexta-feira e fim de semana, 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro de 2012
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Entretenimento Controlada pela Vivendi, companhia aposta em mercados emergentes

Activision vê potencial para
expansão no Brasil e na China

Produção de plásticos
A produção do setor plástico para
este ano está prevista em 6,45 milhões de toneladas, recuo de 0,9%
sobre 2011, segundo a Associação
Brasileira da Indústria Plástica
(Abiplast). Em receita, as projeções são atingir R$ 53,2 bilhões, alta de 4,5%, se confirmadas as estimativas. Para 2013, a Abiplast projeta aumento de produção de 1% e
aumento real de 1,4% na receita.

Novo regime automotivo
A Volkswagen e a Honda estão habilitadas a participar do novo regime automotivo e podem fazer importações de automóveis, até determinado limite, sem recolher os
30 pontos percentuais a mais do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Essas montadoras podem gerar crédito, a partir da
compra de autopeças locais, para
o abatimento do imposto.
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Anatel aprova antena
para ambientes fechadosFonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 1 e 2 dez. 2012, Empresas, p. B1.
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O conselho de administração da
varejista de moda Marisa aprovou
ontem o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de
R$ 38,6 milhões, aproximadamente R$ 0,21 por ação. O pagamento
é referente aos meses de setembro
a janeiro deste ano e será feito com
base na composição acionária da
companhia na data de ontem.
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Marisa paga juros

Robert Kotick, executivo-chefe da Activision Blizzard: Brasil oferece uma das melhores oportunidades para crescer

ão

O número de assinaturas da TV paga no Brasil subiu 1,95% em outubro, frente a setembro, segundo
dados divulgados ontem pela
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), atingindo 15,7
milhões de usuários. No total, as
adições líquidas chegaram a 300,6
mil no mês e foram 29% maiores
em bases anuais. Considerando as
operadoras do serviço, a Net continuou como líder do mercado, com
8,3 milhões de assinaturas — o que
representou mais da metade do
total. A Sky/DirecTV também manteve o segundo lugar, com 4,9 milhões, enquanto a Telefônica se
consolidou em terceiro, com 651,4
mil clientes. No período, as duas
regiões do país que mais cresceram em relação ao volume de serviços oferecidos foram o Norte,
com 40,9% de alta, e o Centro-Oeste, subindo 40,1%, ambas comparações frente ao mesmo mês de
2011. Os Estados que apresentaram expansão mais relevante no
período foram Tocantins, com
64,9% e Mato Grosso, em 61,7%.

LUIS USHIROBIRA/VALOR
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Assinaturas de TV paga

Quem vê Robert Kotick, de 49
anos, vestido em um terno alinhado conversando em voz baixa e
mansa não imagina que se trata de
um dos nomes mais conhecidos de
um mercado nada formal e tranquilo: o de jogos de videogame.
Bobby, como é mais conhecido, é o
executivo-chefe que se mantém há
mais tempo em uma companhia
de jogos, estando desde 1991 à
frente da Activision Blizzard, controlada pela Vivendi (dona da
GVT) e com sede em Santa Monica,
Califórnia. Para além das aparências, Kotick demonstra uma enorme curiosidade pelo mercado brasileiro. “O Brasil é o país onde pode
surgir um ‘novo Vale do Silício’. O
mercado de internet, a oferta de
banda larga e a classe média crescem e é uma população ávida por
tecnologia”, afirma.
O interesse tem sua explicação.
Desde que lançou em outubro jogos dublados em português, como
o “Call of Duty: Black Ops 2” e “Skylanders: Spyro's Adventure”, as
vendas no Brasil triplicaram. “As
vendas no país ainda representam
pouco do faturamento global da
companhia, mas, ainda assim, é a
nação com melhores oportunidades para crescer neste momento”,
diz Kotick, sem citar números.
De janeiro a setembro, as vendas
do mercado de jogos de videogame cresceram 144% no país, para
3,6 milhões de unidades, segundo
dados da consultoria GfK Retail
and Technology. Há um ano, a Microsoft decidiu fabricar em Manaus o console Xbox 360. A Sony
também anunciou planos para
produção local do PlayStation. A
consolidação do mercado local de
jogos, associada ao cenário econômico positivo, tornam o país um
dos locais de maior interesse para
a Activision. “China e Brasil são
atualmente o grande foco da companhia em mercados emergentes”,
afirma o executivo.
Em uma visita de dois dias que
incluiu passagens por Rio, Brasília
e São Paulo, Kotick visitou distribuidores, varejistas e conseguiu
um tempo para conhecer as favelas do Rio. “Você não pode esperar
sem bem-sucedido em um mercado sem conhecer e investir na produção local”, afirma. Além dos investimentos recentes na produção
dublada e legendada em língua
portuguesa, a Activision usou imagens do Rio como cenário para
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Destaques

missões do jogo “Call of Duty: Modern Warfare 2”, como forma de
tornar seus jogos mais atraentes
para o brasileiro.
Além de regionalizar sua linha
de jogos para consoles, a Activision também tem empreendido
esforços para ganhar mercado no
segmento de jogos para celulares e
tablets. “Começamos a investir
nessa área há uns dois anos, mas é
extremamente desafiador tornar
esse negócio rentável”, afirma.
Apenas na loja iTunes, da Apple, a
oferta de aplicativos de jogos supera 200 mil e a maioria é gratuita. “A
oferta de jogos e o número de
competidores crescem de forma
acelerada. É uma área que precisa
ser avaliada com muito cuidado.”
No acumulado de janeiro a setembro, a Activision Blizzard registrou um crescimento de 15%
na receita líquida, para US$ 2,39
bilhões, e de 26,8% no lucro líquido, para US$ 459 milhões. A
maior parte da receita, segundo o
executivo-chefe, é obtida com a
venda de jogos para consoles.
No terceiro trimestre, a companhia registrou um crescimento de
19,8% em receita, para US$ 751 milhões, e um salto no lucro líquido
de 93,1%, para US$ 168 milhões.
Uma das principais contribuições
para esse resultado foram as vendas do jogo “Call of Duty: Black Ops
2”, que superaram US$ 500 milhões
no mundo nas primeiras 24 horas
de lançamento. De acordo com Kotick, há também uma expectativa
de vendas crescentes no quarto trimestre, com o lançamento do jogo
“Skylanders Giants”.
Já o cenário para 2013 ainda segue nebuloso, na avaliação do executivo. “O mercado de jogos depende muito do desempenho do
mercado de consoles, que tem seus
altos e baixos”, diz. Para Kotick, as
indefinições a respeito da recuperação econômica da Europa, um
dos principais mercados para a Activision, dificultam prever como
serão as vendas no próximo ano.
O executivo diz que outra preocupação refere-se ao aumento crescente dos custos para a criação de
jogos. Segundo ele, em função da
grande concorrência, as empresas
precisam investir em jogos cada
vez mais sofisticados, com animações e cenários similares à produção de filmes e estágios mais complexos. “Os usuários também estão
mais interessados em jogar on-line
com outras pessoas e isso demanda
tecnologias mais sofisticadas que
os jogos individuais”, disse.
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Cibelle Bouças
De São Paulo

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou
ontem a proposta de regulamento para uso de antenas de celular
com alcance restrito, as femtocells (como os roteadores de banda larga sem fio, Wi-Fi). A tecnologia permite ampliar a cobertura de sinal de celular em ambientes fechados. Haverá ainda uma
consulta pública para que os interessados opinem.
A aprovação do regulamento vinha sendo reivindicada pelas operadoras, que enfrentam dificuldade com o licenciamento de novas
antenas. Após a fase de consulta
pública, a Anatel definirá se o sinal
na residência poderá ser usado
apenas pelo usuário pré-cadastrado ou por visitantes da mesma ope-

radora. Para áreas públicas, será decidido se a conexão ficará disponível para todos os clientes da tele.
A Anatel decidiu também isentar essas antenas das taxas de instalação e funcionamento que são
remetidas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel). O presidente da agência, João
Rezende, disse que somente a taxa de fiscalização custa R$ 1.340,
enquanto o custo unitário das
novas antenas no exterior varia
entre US$ 250 e US$ 300.
A femtocell poderá ser contratada de qualquer operadora de
celular para uso residencial.
A proposta da Anatel não prevê
a portabilidade do equipamento
quando o usuário mudar de prestadora de serviços. “Caso o contrato seja desfeito, a femtocell deverá ser desligada porque faz parte da prestação do serviço contratado”, disse o relator da proposta,
conselheiro Jarbas Valente.

