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Filipe Serrano

Desde que a Rovio lançou o jo-
go Angry Birds em dezembro
de 2009, o diretor executivo de
marketing Peter Vesterbacka
percorre o mundo para promo-
ver a marca por trás dos passari-
nhos nervosos que viraram hit
instantâneo, primeiro nos
smartphones e, depois, em di-
versas outras plataformas.

Agora é a vez de Vesterbacka
passar pelo Brasil em busca de
oportunidades de parcerias.
Vestido com um moletom ver-
melho que estampa um dos per-
sonagens – como costuma apa-
recer em público –, ele fez uma
apresentação ontem em São
Paulo a uma plateia de 60 pes-
soas, entre publicitários e repre-
sentantes de grandes empresas
no Brasil, sobre como a desen-
volvedora construiu uma marca
forte em apenas três anos. Hoje
o game é jogado por 35 milhões
de pessoas por dia.

Para ele, o segredo foi pensar
em formas de explorar a marca
de maneiras fora do comum, co-
mo as versões promocionais An-
gry Birds Rio, Space, Star Wars
e Seasons, e também levar a

franquia para além do digital.
Hoje há refrigerantes, bonecos,
brinquedos, desenhos anima-
dos, parques de diversões e ou-
tros produtos com a marca.

É pensando nisso que a em-
presa anuncia hoje seus primei-
ros playgrounds Angry Birds no
País. Eles serão montados tem-
porariamente em 32 shoppings
da rede BR Malls ao longo de
um ano, num investimento de
R$ 5 milhões. Os primeiros cen-
tros que vão receber os parques
a partir de julho ficam em São
Paulo (Mooca Plaza), Rio (Nor-
te Shopping), Curitiba (Shop-
ping Estação) e Campinas
(Campinas Shopping). Os par-
ques devem funcionar por um
mês e depois seguem para ou-
tros centros da rede.

“Nós preferimos ter peque-
nos ‘activity parks’ (play-
grounds) em cada cidade, onde
as pessoas já estão, a criar um
enorme parque de diversão pa-
ra onde elas têm de se deslo-
car”, disse Vesterbacka em en-
trevista ao Estado. “Queremos
fazer parte da vida cotidiana.”

Ele falou sobre os planos pa-
ra o Brasil.

● Como o sr. pretende aumentar
a presença no País?
Estamos planejando neste mo-
mento. Começamos o Angry
Birds quando tínhamos 12 pes-
soas na empresa. Hoje somos
600. Então nossos últimos três
anos foram focados em contra-

tar pessoas, em crescer, mas
nós ainda não tínhamos o tem-
po e os recursos para entrar em
todos os mercados. Por isso fo-
camos nos Estados Unidos e na
China. E agora que nós conse-
guimos adequar o tamanho da

empresa, temos mais recursos
para trabalhar na América Lati-
na, e no Brasil em particular. É
por isso que estamos aqui ago-
ra, para estudar que tipo de pre-
sença nós precisamos ter aqui,
na região.

● Como vai gerenciar as parce-
rias no Brasil a longo prazo? Pre-
tende abrir um escritório aqui?
É algo que estamos explorando.
Temos dezenas de milhões de
fãs. É um mercado bastante sig-
nificativo para nós. Na China
construímos uma presença for-
te e temos um escritório de 20
pessoas em Xangai. Ainda não
temos planos específicos, mas,
claro, a América Latina é um
mercado enorme, está crescen-
do muito rápido. Vamos ver
que tipo de presença vamos ter
nos próximos 12 meses.

● Acredita que conseguirá man-
ter crescimento de 101% na recei-
ta que teve no ano passado?
Estamos focados em fazer o An-
gry Birds crescer o máximo pos-
sível. E isso também está ligado
aos investimentos na América
Latina e no Brasil. Há muita
oportunidade de crescimento
aqui, como a Copa do Mundo, a
Olimpíada. Estamos construin-
do nosso negócio na Rovio para
100 anos, não 100 dias. E neste
sentido o Brasil e a América La-
tina são mercados muito impor-
tantes para nós.

● O sr. falou sobre sua filosofia
de trabalhar a marca de forma
diferente. De onde vem isso?
Vem de uma visão pessoal so-
bre marketing, que a coisa mais
importante hoje é se destacar.
Há muitos produtos, muitos
serviços e a maioria dos merca-

dos está muito cheio. Em nossa
área, isso é brutal. Há centenas
de milhares de games. Por isso
é algo que sempre tentamos fa-
zer na Rovio, e sempre pensar:
“podemos fazer de um jeito
que nunca foi feito?”. Em mui-
tos casos, o fato de fazer coisas
diferente cria muito valor. Por
isso questionamos sempre as
práticas das empresas.

● Como vê a Rovio em três anos?
É difícil dizer. Se você pergun-
tasse isso em 11 de dezembro
de 2009, quando lançamos o jo-
go, não acho que eu diria que te-
ríamos 1,7 bilhão de downloads
e estaríamos construindo par-
ques no Brasil. Percorremos
um longo caminho em um tem-
po muito curto. Mas acho que
em três anos queremos ter
construído a maior marca que
já existiu. Por que não?

● Alguns desenvolvedores de
jogos de sucesso também pensa-
vam assim e não conseguiram ir
além de seus hits. Isso é um ris-
co para vocês?
Não temos medo. Temos uma
equipe ótima e diversa, com
muito talento e de várias nacio-
nalidades. Trabalhamos no An-
gry Birds por três anos e foi um
bom começo. Olhando para o
Brasil, ainda há muito a ser fei-
to. E é muito claro que só esta-
mos no início. Claro que preci-
samos nos preocupar com o
que pode acontecer, mas esta-
mos muito confiantes na nossa
capacidade de manter a marca.
Eu realmente acredito que po-
demos fazer.

CVM autoriza BB Seguridade a
retomar hoje oferta de ações
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Na TAM,
bilhete mais
barato para
estrangeiros
Diferença de preço foi criticada por usuários no
Facebook; empresa diz que foi erro de sistema

‘Queremos levar o Angry Birds para a vida cotidiana’
Peter Vesterbacka, diretor executivo de marketing da Rovio

Dólares. Mesmo trecho custa US$ 70 no site em inglêsReais. Voo 3226, de Congonhas para Confins, custa R$ 664

● Outras empresas
Outras companhias que atuam
no mercado nacional, como Gol,
Azul e Avianca, cobram tarifas
equivalentes em diferentes moe-
das. A Abear, que representa as
empresas, não se manifestou.

Moletom. Empresa busca fugir dos modelos tradicionais

Brasil. Voo Guarulhos-Brasília (3710) custa R$ 630 EUA. No site em inglês, o mesmo voo sai por US$ 86

Caio do Valle
Nataly Costa

A TAM vende passagens mais
baratas para o mesmo voo no
site da companhia em inglês.
A discrepância entre os pre-
ços cobrados em dólares e em
reais passa dos 300% – e o va-
lor em reais é sempre mais ca-
ro. Também acontece de al-
guns voos aparecerem como
esgotados na versão brasileira
do site, enquanto assentos pa-
ra o mesmo voo continuam
sendo vendidos para quem pa-
ga em outra moeda.

Cartões de créditos de brasilei-
ros, porém, não são aceitos nes-
se tipo de transação, mesmo os
internacionais. É preciso que o
endereço da fatura corresponda
ao país escolhido na hora da com-
pra. Um americano nos Estados
Unidos ou mesmo em viagem ao
Brasil pode ser beneficiado, uma
vez que o cartão de crédito prova-
velmente foi emitido no seu país
de origem.

A reportagem do Estado fez a
comparação entre os valores co-
brados para um mesmo trecho
em moedas diferentes. O voo
3226 (Congonhas - Confins),
pesquisado ontem para voar no
mesmo dia, custava R$ 664 no
site brasileiro. Mas bastava mu-
dar o país de compra no topo do
site da TAM para Estados Uni-
dos que o mesmo voo passava a
custar U$ 70 (cerca de R$ 140).
O valor é quase um quinto do co-
brado no Brasil.

E não são apenas os comprado-
res americanos os beneficiados
com o desconto. Ontem, a ponte
aérea Congonhas - Santos Du-
mont das 15h30 (voo 3938) apare-
cia como esgotada. Porém, se o
comprador fosse do Reino Uni-
do, não apenas encontraria o
mesmo voo disponível, como pa-
garia £38 – 0 equivalente a R$ 116,
na cotação de ontem.

No site chileno da companhia,
os valores eram mostrados em
dólares. O voo 3938 também esta-
va disponível para ontem e custa-
va U$ 50 (cerca de R$ 100).

Qualquer outro voo entre São
Paulo e Rio comprado por um
brasileiro em cima da hora, com
antecedência de apenas um dia,
custa acima de R$ 700. A tarifa
mais barata para voar ontem pa-
ra o Rio era R$ 243, mas saindo
do Aeroporto de Viracopos, em
Campinas, a 100 km da capital.

Além disso, há uma diferença
na maneira como os preços são
exibidos. No site brasileiro, a ta-
rifa que é mostrada em destaque
aparece sem taxas – só na lateral
da página a TAM mostra o valor
completo.

Obedecendo a uma determina-
ção do governo norte-america-
no, porém, no site da TAM volta-
do aos Estados Unidos, as taxas
já estão inclusas no valor da pas-
sagem.

Redes sociais. A diferença de
preços cobrada pela TAM foi cri-
ticada ontem por usuários do Fa-
cebook, que descobriram a práti-
ca e questionaram a empresa. Vá-
rios pesquisaram trechos diver-
sos, e em todas as cotações, o pre-
ço em real era no mínimo 20%
mais caro do que em qualquer
outra moeda.

Procurada pela reportagem, a
TAM disse que “ocorreu um erro
no sistema de disponibilização

de tarifas, causando uma grande
diferença nos preços, para iguais
trechos, em nossos sites do Bra-
sil e do exterior. O erro foi tem-
porário e já foi corrigido.”

Na mesma nota, a companhia
admite que tem políticas tarifá-
rias diferentes para cada país on-
de opera. “Vale ressaltar, porém,
que a TAM trabalha com o con-
ceito de composição dinâmica
de preços, tanto no mercado bra-
sileiro quanto no exterior. O que

determina o valor das passagens
é a demanda de cada perfil de pas-
sageiro e a oferta disponível, o
que pode variar de acordo com
cada mercado. Por isso, o site da
TAM possui versões para cada
país em que a empresa opera,
obedecendo às legislações lo-
cais. Cada uma das versões só
permite compras com cartões
de crédito emitidos no país sele-
cionado pelo cliente”. /

COLABOROU LILIAN VENTURINI

Executivo da empresa que
criou o game de sucesso
traz primeiro playground
da marca para o Brasil e
investe em parcerias

A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) autorizou a BB Segu-
ridade, braço de seguros do Ban-
co do Brasil, a retomar hoje a sua

oferta pública inicial de ações
(IPO, na sigla em inglês), segun-
do apurou o Broadcast, serviço
em tempo real da Agência Estado,

com fontes próximas ao assun-
to. A operação estava suspensa
por até 30 dias desde anteontem
em razão da utilização de mate-
riais publicitários irregulares na
divulgação da oferta.

Com o atraso de dois dias na
operação, o cronograma do IPO
da BB Seguridade será alterado e

o prazo prorrogado.
Conforme fontes com conhe-

cimento no assunto, o período
de reserva, que antes era de 10 a
22 de abril, foi prorrogado até o
próximo dia 24.

Consequentemente, o restan-
te do cronograma também pode
ser estendido. Antes da suspen-

são da oferta, a precificação esta-
va prevista para 23 de abril e o
início da negociação em 25 do
mesmo mês.

O cancelamento da suspen-
são já era esperado pelo merca-
do, uma vez que o prazo de 30
dias, conforme a CVM, não era
fixo. Ou seja, a retomada da ofer-

ta da BB Seguridade estava condi-
cionada apenas à realização de
ajustes no material publicitário
pelo emissor. / ALINE BRONZATI

��� �� ���������

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B13.




