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Contratar agentes aproxima Vale do Silício de Hollywood
G e st ã o
Ashlee Vance
Bloomberg Businessweek

O site de Max Nanis mostra
com destaque cerca de 20 fotos
do rosto e de parte dos ombros do
rapaz magricela e desarrumado,
de 22 anos, que mora no sul da
Califórnia e aparece nas imagens
sem camisa. No topo da página há
um número telefônico de contato
personalizado e os links “Sobre o
autor ” e “10X Management”, seu
agente profissional. Parece mais
um currículo de ator, direcionado
a diretores e produtores. O campo
de atuação de Nanis, no entanto, é
a biologia computacional. Ele é
um programador, e faz parte de
uma geração de figuras expressi-
vas da programação que come-
çam a ver a si mesmos mais como
estrelas de Hollywood do que co-
mo especialistas em bits.

Nanis tem seu agente na 10X
Management empenhado em en-
contrar para ele os melhores tra-
balhos avulsos de programação,

como autônomo. Criada há cerca
de um ano como uma agência es-
pecializada em programadores, a
10X Management representa
mais de 30 pessoas. A empresa fi-
ca com 15% da renda dos clientes
em cada tarefa. Em troca, promete
ajudar a guiar a carreira do pro-
gramador, negociar com os em-
pregadores uma remuneração
melhor e lidar com toda a papela-
da burocrática exigida. “Lidamos
com todas as chatices necessárias
para ser um programador ‘free -
l a n c e’, para que eles não tenham
de fazê-lo”, diz Altay Guvench, um
dos fundadores da empresa.

Depois de formar-se em Har-
vard, em 2003, Guvench foi para o
Vale do Silício e iniciou um site de
jogos de perguntas feitas pelos
usuários. Quando o site acabou,
alguns anos depois — “foi um
projeto paralelo que perdeu o
c o n t r o l e”, diz o executivo—, Gu-
vench conheceu Rishon Blumberg
e Michael Solomon, uma dupla de
agentes musicais, conhecidos por
guiar a carreira do cantor John
Mayer, desde que ele tocava em

bares até quando passou a lotar
estádios. “Seu trabalho é fazer pa-
ra esses artistas a parte dos negó-
cios que é uma chatice”, diz Gu-
vench. “Então, os contratei para
agirem como meus agentes de
programação ‘f r e e l a n c e’.”

A experiência deu certo: Blum-
berg e Solomon conseguiram tra-
balhos com boa remuneração para
seu cliente. “Amigos meus [...] co-
meçaram a perguntar como po-
diam entrar nessa”, diz Guvench.
Com Blumberg e Solomon, Guven-
ch — que deixou de trabalhar co-
mo programador em tempo inte-
gral — abriram, em janeiro de
2012, a agência dedicada a repre-
sentar engenheiros de software.
Enquanto os dois sócios cuidam
das negociações com as empresas,
Guvench busca programadores ta-
lentosos. Ele avalia amostras de
programas apresentadas pelos as-
pirantes antes de marcar entrevis-
tas cara a cara. Caso consigam pas-
sar pela seleção, a agência tenta ca-
sar as habilidades dos profissio-
nais com as necessidades de algu-
ma empresa em particular. A 10X

Management quer construir uma
reputação de ter programadores
de primeira qualidade para que as
empresas iniciantes busquem a
agência sempre que precisarem.
“Queremos ser uma Rolls-Ro yce
ou uma A p p l e”, diz Guvench.

À primeira vista, a 10X Manage-
ment parece uma agência de em-
pregos temporários ou serviço de
caça-talentos. Os sócios e clientes
dizem que o serviço da 10X Mana-
gement vai além disso. O progra-
mador Nanis, de San Diego, lem-
bra que Solomon levou uma sema-
na para negociar com uma empre-
sa uma remuneração melhor e ter-
mos mais detalhados sobre o que
ele deveria produzir em determi-
nado período de tempo. O proces-
so poupou Nanis de conversas in-
cômodas. “Não quero ficar falando
com um gerente de negócios, que-
ro falar com a equipe de tecnolo-
g i a”, diz. É comum que programa-
dores autônomos em grandes ci-
dades ganhem entre US$ 75 e
US$ 125 por hora; a hora dos clien-
tes da 10X Management pode che-
gar a US$ 300, diz Guvench. “Eles

Mercado cresce, mas exige cautela nos investimentos
De São Paulo

As vendas de jogos e consoles no
Brasil atingiram R$ 1,65 bilhão em
2012, com crescimento de 60% na
comparação com 2011. O cresci-
mento mais acelerado veio da área
de jogos, cujas vendas aumenta-
ram 72%, e somaram R$ 650 mi-
lhões. Em termos de unidades, o
segmento praticamente dobrou,

para 6,1 milhões, segundo a em-
presa de pesquisa GfK.

De acordo com Oliver Römers-
cheidt, diretor de pesquisa da GfK,
a expansão é reflexo da migração
dos consumidores do mercado
cinza, cujos softwares e consoles
são contrabandeados, para o mer-
cado legalizado. “Há um foco no
Brasil e um esforço [das compa-
nhias] para abrir escritórios, tra-

duzir os jogos para o português e
fabricar localmente. Isso ajuda a
formalizar o mercado”, diz. O cres-
cimento nas vendas de TVs de tela
fina também tem estimulado o
mercado de jogos. “A alta definição
é uma porta aberta para o videoga-
m e”, afirma Römerscheidt.

Segundo Luiz Pazos, diretor da
IDG, consultoria e distribuidora
de jogos na América Latina, o

Xbox 360, da Microsoft, conquis-
tou em 2012 o posto de console
mais vendido, encerrando um
longo reinado do PlayStation 3,
da S o n y. A redução de preço do
Xbox — decorrente da fabricação
do equipamento no Brasil, a par-
tir do fim de 2011 — tornou o
aparelho mais acessível. O PlayS-
tation 3, no entanto, ainda tem
uma base instalada quase três ve-

zes maior que o console da Micro-
soft: 3,3 milhões de unidades con-
tra 1,4 milhão, respectivamente.

Apesar dos números positivos,
Pazos avalia que é preciso ter cau-
tela para investir no Brasil. “Esta -
mos preocupados com as perspec-
tivas econômicas e com as condi-
ções do país de oferecer um am-
biente competitivo para os negó-
cios”, diz. A avaliação é que o mer-

cado vem crescendo de maneira
acelerada em decorrência do atra-
so que existia. Mas à medida que as
taxas se estabilizarem nos próxi-
mos dois ou três anos, o país terá
de apresentar uma infraestrutura
mais adequada para atrair investi-
mentos. “As empresas não devem
vir para o Brasil com expectativas
extraordinárias. É preciso ter um
planejamento bem feito”, diz. (GB)

duplicaram e até triplicaram meu
preço algumas vezes”, diz Nanis.

A empresa também distribui o
trabalho entre seus clientes para
atenuar o problema da atividade
autônoma, “de faltar ou sobrar tra-
b a l h o”. Os clientes elogiam a em-
presa por ter criado uma série de
ferramentas para ajudá-los a esco-
lher trabalhos. Um programa
acompanha os valores pagos por
tarefas e cruza esses dados com o
tempo necessário para concluí-las;
outro aplicativo preenche contra-
tos e fornece registro das horas tra-
balhadas. E também há treina-
mento disponível, já que a 10X
Management tenta descobrir o
que as pessoas gostam de fazer e
para aonde querem dirigir suas
carreiras. “Eles nos assessoram so-
bre como nos apresentar on-line e
realmente se envolvem na rela-
ç ã o”, diz Sam Kaufman, programa-
dor “f r e e l a n c e” para o sistema iOS.

Embora alguns gerentes res-
ponsáveis por contratações te-
nham ficado surpresos com a
ideia de lidar com um agente, há
uma grande demanda por bons

programadores e as empresas
querem pessoas que tragam re-
sultados. “Leva meses para encon-
trar alguém bom para contratar
em tempo integral”, diz Richard
Price, executivo-chefe da Acade -
mia.edu, um espaço virtual para
estudos acadêmicos. “Os sujeitos
da 10X são como talentos espe-
ciais que você traz provisoriamen-
te, eles são insanamente focados e
resolvem tudo com rapidez”.

Algumas pessoas veem a ten-
dência de programadores contra-
tarem agentes como outro sinal de
sobreaquecimento no Vale do Silí-
cio. Bert Nieves, programador au-
tônomo por grande parte dos últi-
mos 15 anos, lembra-se de alguns
agentes que surgiram nos anos 90.
Durante os anos de formação da
bolha pontocom, conta ele, “eu ia a
feiras comerciais com meu pró-
prio negociador de preço”. A práti-
ca acabou com o estouro da bolha.
Ainda assim, Nieves diz que a ideia
central tem força para ficar. “Meus
amigos só querem programar e
odeiam toda essa parte da nego-
c i a ç ã o”, diz. “A necessidade existe”.

Positivo avança na área de distribuição
De São Paulo

Em sua estratégia para diver-
sificar receitas, a fabricante bra-
sileira de computadores Po s i t i v o
Informática tem investido desde
2010 na distribuição de jogos de
videogame. A ideia é aproveitar
o relacionamento já existente
com os varejistas, devido aos ne-
gócios na área de PCs, para ga-
nhar espaço em um mercado de
rápido crescimento. A Positivo
criou uma empresa própria para
atuar na área, a Neoplay. “Quan -
do os criadores de jogos conhe-
cem nossa estrutura, eles se sen-
tem confiantes”, diz Elaine Guet-
ter, vice-presidente da Neoplay.

A Neoplay conta com cerca de
50 funcionários e distribui títulos
dos estúdios de criação Activi -

sion, Blizzard, Five-o-Five, Cap -
com, Sega e Ko n a m i . No ano pas-
sado, a Neoplay contratou Glauco
Bueno, experiente executivo do
mercado de jogos no Brasil, para
liderar sua estratégia de expan-
são de mercado. “Queremos assu-
mir a liderança”, diz o executivo.

De acordo com Ilana Kriger,
diretora de vendas da Neoplay,
um dos principais desafios será
atingir as redes de varejo fora do
eixo Rio-São Paulo que começam
a se interessar por videogames.
Uma das estratégias é ajudar as
pequenas lojas a promover festas
e promoções no dia do lança-
mento de novos jogos — ativida -
des que geralmente só ocorrem
em grandes redes nas capitais.

Além da Neoplay, quatro em-
presas disputam de forma mais

intensa a distribuição de jogos
no Brasil: NC Games, Ecogames
(subsidiária da portuguesa In -
ternational Entertainment
G r o u p, IEG), Warner Brother Ga-
mes e Zap Games. De acordo
com a IDG, empresa que presta
consultoria e distribui jogos na
América Latina, a NC Games tem
entre 40% e 45% do mercado.

A Positivo Informática não di-
vulga a receita obtida com a dis-
tribuição de jogos. O resultado
da operação está incluído na li-
nha “outros” do resultado da
companhia, que inclui também
as vendas de smartphones, ta-
blets e publicidade on-line. No
balanço de 2012, essas atividades
somaram R$ 179,1 milhões em
vendas, 114,5% a mais que o re-
gistrado em 2011. (GB)

E n t ret e n i m e n to Reformulada, rede
Próximo planeja abrir 100 lojas

Varejo de
v ideogame
ganha novo
concor rente
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Yves van Hemelryck (à esquerda) e Caio Junqueira, da Próximo: franquias e expansão internacional na AL para atingir receita projetada de R$ 1 bi até 2017

Gustavo Brigatto
De São Paulo

Com crescimento superior a
50% nos últimos dois anos, o
mercado brasileiro de videoga-
mes vem atraindo a atenção dos
fabricantes de consoles e desen-
volvedores de jogos. A disputa é
pelos mais de R$ 1,6 bilhão que
os jogadores do país gastam por
ano com esses produtos.

A rede varejista P r ó x i m o, espe-
cializada em videogames, planeja
colocar em prática um plano am-
bicioso para aproveitar o cenário
positivo. Criada em 2009, a com-
panhia brasileira tem atualmente
3 lojas no país e planeja encerrar
o ano com 10 unidades, todas
próprias. Até 2017, a meta é che-
gar a 100 lojas, e atingir uma re-
ceita de R$ 1 bilhão.

Para fazer isso, a companhia
conta com duas estratégias bási-
cas: estruturar um sistema de
franquias e iniciar um movimen-
to de expansão internacional,
com a abertura de lojas em ou-
tros países da América Latina. O
reforço das operações na inter-
net é outro ponto. A expectativa é
que 70% da receita venha da ven-
da de softwares, consoles e aces-
sórios por meio de uma loja ele-
trônica, que será operada direta-
mente pela companhia.

O investimento inicial no proje-
to de expansão é de US$ 30 mi-
lhões. Os aportes começaram a ser
feitos em julho, quando o fundo
americano Brickell Global, de Mia-
mi, comprou as operações da Pró-
ximo Games, rede que já atuava no
Brasil e serviu de ponto de partida
para a companhia atual.

Concebida pelo empresário
americano Kevin Baqai, a Próximo
Games tinha como objetivo abrir
20 lojas até o fim de 2010, princi-
palmente por meio de franquias.
Mas o projeto não decolou. A com-
panhia acabou ficando apenas
com uma loja física em Curitiba e
uma loja on-line, até ser comprada
pelo fundo americano.

Com a aquisição, a marca mu-
dou — passou a ser apenas Próxi-
mo — e foi aberto um escritório em
Barueri, na região metropolitana
de São Paulo. A companhia tam-
bém estabeleceu um centro de dis-
tribuição em São José dos Pinhais
(PR). Em dezembro, duas lojas fo-
ram abertas em São Paulo, nos
shoppings Villa Lobos e Eldorado.
Outras duas lojas em Curitiba, pre-
vistas para abril, tiveram sua aber-
tura adiada para maio.

A ideia é apostar no modelo de
franquias a partir do ano que
vem. “Em 2013, vamos testar o
modelo de negócios, construir o
valor da marca para poder apre-
sentar um pacote interessante a
quem se interessar por uma fran-
q u i a”, diz Caio Junqueira, executi-
vo responsável pela atuação da
Próximo no varejo físico. A expec-
tativa é começar a investir em ou-
tros países em até três anos, com
foco no Chile, na Argentina e na
Colômbia. À frente da empresa
também está Yves van Hemelry-
ck, que responde pela loja virtual.

A Próximo pretende atrair tanto
jogadores frequentes quanto
aqueles que têm pouca familiari-
dade com videogames. Nas lojas,
os jogos ficarão expostos nas pra-
teleiras, para facilitar o acesso pe-
los usuários, e as equipes de vende-

dores serão formadas por profis-
sionais que conhecem bem os ga-
mes, dizem os executivos.

Os jogadores poderão trocar jo-
gos velhos por novos (pagando
eventuais diferenças de valor) ou
deixa seus games na loja, onde se-
rão vendidos a outras pessoas. No
site, segundo van Hemelryck, a
ideia é simplificar o processo de
compras: os pedidos poderão ser
fechados com no máximo três cli-
ques. A empresa também vai esti-
mular a interação com os jogado-
res por meio das redes sociais.

Para Luiz Pazos, diretor da IDG,
que presta consultoria e distribui
jogos na América Latina, o estabe-
lecimento de uma nova compa-
nhia é um sinal de amadurecimen-
to do mercado. “O varejo especiali-
zado ajuda a estruturar o mercado,
a mantê-lo em constante movi-

m e n t o”, diz. “Vender videogame
não é fácil, é preciso conhecer bem
o mercado para saber o que vai fa-
zer sucesso, ou não. Os varejistas
tradicionais não têm esse foco por-
que não vivem só disso.”

Segundo Pazos, na maioria dos
países onde o mercado de video-
games está desenvolvido os maio-
res vendedores de jogos são os va-
rejistas especializados (como a Ga -
mestop nos Estados Unidos e a Ga -
mers no México). Hoje, o Brasil só
tem uma grande rede especializa-
da, a UZ Games, com 52 lojas. A
maior vendedora de videogames
do país, segundo a IDG, é a Saraiva,
com 20% do mercado. As duas re-
des, somadas a Lojas Americanas e
à B 2 W, somam 43% do mercado. A
IDG estima em mais de 3,5 mil o
número de lojas que trabalham
com videogames no Brasil.
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Ilana Kriger (à esquerda), Elaine Guetter e Glauco Bueno, da Neoplay: meta de atingir a liderança de mercado
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