
Lojas Brahma Express premiam clientes
A AmBev vai distribuir kits para consumidores que irão assistir os

jogos da Copa das Confederações em casa. A ação foi desenvolvida

pela rede de lojas Chopp Brahma Express e visa aumentar as vendas

da bebida para consumo em casa. A cada 50 litros comprados o

consumidor ganhará camiseta, mochila, apito e óculos. No Brasil, a

rede tem 73 filiais, sendo cinco no estado do Rio de Janeiro.

Divulgação

A Apple anunciou ontem o lança-
mento do iTunes Radio, um servi-
ço de transmissão de música gra-
tuito, que utiliza o novo iOS 7, o
sistema operacional considerado
pela empresa como o mais revolu-
cionário desde o lançamento do
iPhone em 2007.

Na conferência anual em São
Francisco, nos Estados Unidos,
com seus desenvolvedores, execu-
tivos também mostraram uma no-
va linha de computadores Mac e
apresentaram o software de voz
atualizado Siri usado no iPhone
com novas vozes femininas e mas-
culinas, além de adotar o motor
de busca da Microsoft, o Bing.

O iTunes Radio, competidor di-
reto com o Pandora Media Inc, per-
mite personalização por gênero e
gosto pessoal dos usuários.

O serviço é gratuito com anún-
cios de dispositivos da Apple, in-

cluindo o Apple TV. Para assinan-
tes do iTunes Match, é livre de
anúncios.

Chamado iOS 7, o smartphone
e a plataforma para tablet redese-
nhados pelo criativo Jony Ive vem
com um novo visual. Ele usa trans-
lucidez para destacar o conteúdo,
novas fontes e novos ícones. O

iOS 7 deve estar disponível no ou-
tono no hemisfério norte.

O produto também terá supor-
te multitarefa para todos os aplica-
tivos. "É a maior mudança no iOS
desde o iPhone", disse o presiden-
te Tim Cook.

A Apple também anunciou um
novo sistema operacional para
PC, chamado de Mavericks, con-
trariando a tradição de nomear
seus software de computador
com nome de felinos. O novo siste-
ma operacional pode lidar com
múltiplos monitores, além da mar-
cação de documentos, entre ou-
tras novidades.

O diretor de marketing Phil
Schiller mostrou o novo Mac Pro -
computador topo de linha com
maior capacidade de processa-
mento e rapidez de memória em
relação ao antecessor, que deve
ser lançado ainda em 2013. Reuters

Para se ter uma ideia sobre co-
mo os investidores consideram
a promissora indústria de jogos
para dispositivos móveis basta
olhar para a japonesa GungHo
Online Entertainment. Com
apenas um jogo, a ação da com-
panhia se valorizou em 10 ve-
zes desde outubro e seu valor
de mercado é quase o mesmo
da Nintendo.

De veteranas como a Elec-
tronic Arts a estrelas ascenden-
tes como a produtora de "Clash
of Clans", da Supercell, a indús-
tria de videogames, que movi-
menta US$ 66 bilhões por ano,
está enfrentando dificuldades
para desenvolver jogos atraen-
tes para uma geração de usuá-
rios que gasta mais tempo com
dispositivos móveis do que
com computadores e consoles.

A maior parte das empresas
está tendo sucesso limitado em
uma indústria apimentada por
companhias de um único su-
cesso. Até mesmo nomes esta-
belecidos como Zynga enfren-
tam dificuldades.

Nos últimos anos, o modelo
vinha sendo de oferecer jogos
gratuitos para então encorajar
jogadores a gastar dinheiro
real em compras de itens para
os games, plataforma aperfei-
çoada pela Zynga. Mas o rápido
declínio da empresa em 2012

mostra o desafio de atrair novos jo-
gadores e manter seu consumo.

"Vemos estes foguetes que ex-
plodem na cena com um jogo ca-
sual que é fácil de desenvolver
sem investir muito dinheiro e que
ganha usuários rapidamente. Mas
os usuários ficam entediados ou
bravos porque não podem progre-
dir no jogo sem gastar mais dinhei-
ro", disse Owen Mahoney, diretor
financeiro da produtora japonesa
de jogos online Nexon. Para se di-
ferenciar da multidão de empre-
sas que chegou ao setor, produto-
ras grandes e pequenas de jogos es-
tão buscando formas para ter ne-
gócios sustentáveis.

A EA, por exemplo, está recor-
rendo à análise de dados para
acompanhar padrões de utiliza-
ção e comportamento dos usuá-
rios de seus jogos casuais. A japo-
nesa DeNA está experimentando
fazer ajustes em tempo real em
seus jogos, com funcionários mu-
dando condições deles dependen-
do do que os jogadores fazem. O
estúdio canadense Noodlecake,
conhecido por "Zombie Road
Trip", está recorrendo a progra-
mas de fidelidade.

A GungHo, produtora de "Puzz-
le & Dragons", está anunciando
na TV para dar relevância para sua
marca. Mesmo a Rovio, criadora
do sucesso "Angry Birds", tem afir-
mado que 45% de sua receita vem
agora de produtos como brinque-
dos de pelúcia e canecas. Na sema-
na que vem começa a feira de en-
tretenimento eletrônico E3, Los
Angeles, e o tema norteará as dis-
cussões do setor. Reuters
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