
A Rovio, dona do game Angry
Birds, tem planos de abrir fran-
quias de lojas para vender pro-
dutos da marca no Brasil, como
já faz em outros países. A afir-
mação é de Claes kalborg, vice-
presidente de licenciamento da
companhia, que esteve ontem
em São Paulo para anunciar par-
ceria com a BR Malls.

Segundo o executivo, não há
previsão para quando as lojas
podem ser instaladas no país,
mas já há empresas interessa-
das na parceria. “O Brasil é um
de nossos focos, temos uma
grande base de fãs aqui”, diz.

A Rovio abriu sua primeira lo-
ja oficial em 2011, na Finlândia,

país onde fica a sede da empre-
sa. O espaço foi criado para ven-
der objetos oficiais da marca co-
mo camisetas, bonés, bichos de
pelúcia, bolsas, entre outros. Na
época, fãs do game chegaram a
acampar em frente ao local para
aguardar a abertura do espaço.

Além de planejar franquias
no país, a Rovio também fechou
uma parceria com a Pontomobi,
empresa focada em mobile mar-
keting, para viabilizar anúncios
voltados para o mercado brasi-
leiro nos games da marca. Atual-
mente a publicidade é uma das
principais fontes de receita da
criadora do Angry Birds.

Novos personagens
Em meio ao sucesso da marca, o
executivo da Rovio responsável
pela área de marketing, Peter

Vesterbacka, afirma não ter me-
do de uma possível queda no in-
teresse dos fãs no Angry Birds.
"Não há dúvidas que seremos ca-
pazes de manter o sucesso", diz.

Para ele, os personagens do
jogo já se tornaram parte da cul-
tura pop, e compara os pássaros
coloridos a antigos ícones que
ultrapassaram décadas e ainda
sobrevivem, como a gata Hello
Kitty, criada no Japão em 1974.

Mesmo assim, a Rovio vem
apostando em novos lançamen-
tos. No ano passado, trouxe ao
mercado os novos jogos Ama-
zing Alex e Bad Piggies, além
de ter lançado novas versões
para o Angry Birds (Space e
Star Wars). Em 2011, o Rio de Ja-
neiro foi a primeira cidade a ser
homenageada com uma versão
do jogo. ■ C.P.
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Receita do Yahoo fica abaixo das previsões

Dona da marca planeja abrir franquias no Brasil

Que o jogo Angry Birds é uma fe-
bre no mundo virtual, ninguém
pode negar. São mais 1 bilhão
de downloads no mundo todo,
o que faz do game o mais baixa-
do de toda a história. Agora, o
desafio da Rovio, empresa fin-
landesa detentora da marca, é
lucrar com estes fãs também no
mundo físico.

Para isso, um dos projetos da
Rovio envolve a criação de di-
versos parques temáticos pelo
mundo. O primeiro deles, o An-
gry Birds Land, foi aberto na
Finlândia no ano passado, com
montanha russa e outros brin-
quedos inspirados no jogo. De-
pois disso, Inglaterra, China e
Estados Unidos também recebe-
ram parques voltados para os
fãs dos pássaros dos games, e
agora chegou a vez do Brasil.

A Rovio fechou uma parceria
com a administradora de shop-
pings BrMalls para instalar par-
ques itinerantes dentro de em-
preendimentos da empresa en-
tre julho de 2013 e julho de
2014. A parceria envolve investi-
mento da BrMalls de R$ 5 mi-
lhões de reais e vai começar pe-
los shoppings das cidades de
São Paulo, Campinas, Rio de Ja-
neiro e Curitiba. Neste período,

três modelos de espaço de entre-
tenimento percorrerão 32 shop-
pings da rede.

Para a Rovio, o modelo de ins-
talação dos parques dentro de
shoppings é inédito no mundo e
faz parte da estratégia da compa-
nhia de crescer na América Lati-
na. Segundo Peter Vesterbacka,

vice-presidente de marketing
da Rovio, atualmente a receita
proveniente de produtos físicos
representa 45% do negócio.
Além da criação de parques co-
mo os que chegarão ao Brasil, o
licenciamento também é um
ponto forte da marca. Com a
parceria com a BrMalls, um dos

objetivos de Vesterbacka é con-
seguir ampliar a presença de
produtos Angry Birds nos vare-
jistas brasileiros.

"Vamos motivar e direcionar
os varejistas para aproveitarem
o momento", diz Ruy Kameya-
ma, diretor de operações da Br-
Malls. Atualmente, lojas como a

Renner já disponibilizam produ-
tos da marca Angry Birds, como
vestuário e acessórios. O escritó-
rio responsável pelos licencia-
mentos no Brasil, chamado Lid
Group, afirma que atualmente
há 30 contratos em exercício no
país, com empresas como Grow
(brinquedos), Jandaia (papela-
ria), Lacta (chocolates) e ou-
tros. "A parte de alimentos, utili-
dades domésticas e decoração
vai crescer bastante", diz An-
drea Durán, representante do
Lid Group.

Crescimento
A Rovio anunciou no início do
mês que teve lucro líquido de ¤

55,5 milhões em 2012, aumento
de 57% em relação ao ano ante-
rior. Os fatores que impulsiona-
ram o crescimento foram o au-
mento da demanda por jogos. A
receita cresceu 101% no ano e
totalizou ¤ 152,2 milhões.

Embora a maior parte do fatu-
ramento ainda seja proveniente
de anúncios e jogos pagos, a re-
ceita advinda de produtos físi-
cos mais que triplicou em 2012
em relação a 2011. Atualmente,
a companhia mantém cerca de
600 funcionários no mundo,
sendo seis deles brasileiros, co-
mo Igor Burattini, responsável
pelos negócios na região da
América Latina. ■

Executivo de licenciamento da
Rovio afirma preparar entrada
no mercado de varejo no país

A receita do Yahoo no primeiro trimestre ficou abaixo das

expectativas de Wall Street e seu negócio de publicidade gráfica

teve queda nas vendas pelo segundo trimestre consecutivo,

derrubando a ação da companhia de internet em cerca de 4%.

A receita líquida, que exclui tarifas compartilhadas com sites parceiros,

ficou em US$ 1,07 bilhão no primeiro trimestre, aproximadamente

estável frente ao mesmo período no ano anterior. Reuters
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BR Malls cria parques temáticos em
parceria com dona do Angry Birds
Acordo inclui investimento de R$ 5 milhões pela companhia de shoppings e tem validade até 2014
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