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Br itânica
Jagex abre
esc ritório
no Brasil
Jogos
Jonathan Moules
Financial Times

A Jagex, uma empresa britâni-
ca que desenvolve videogames
para computador baseados na
internet, escolheu o Brasil para a
abertura de seu primeiro escritó-
rio fora do Reino Unido, afirman-
do que seu método de “strea -
ming” (transmissão) dos jogos
para os PCs se adequa melhor aos
mercados emergentes, onde a
maioria das pessoas não tem
condições de comprar um conso-
le de videogames.

A empresa de Cambridge, cujo
principal título, o RPG (“role-
playing game”) RuneQuest tem
mais de 200 milhões de partici-
pantes no mundo, firmou um
acordo de difusão com o UOL pa -
ra as versões de seus jogos em lín-
gua portuguesa.

Pelo acordo de compartilha-
mento de receita, o UOL vai comer-
cializar o RuneQuest e seu próxi-
mo jogo, “Transformers Universe”.
O UOL também fornecerá um me-
canismo de pagamentos para os
jogadores que quiserem passar
das versões gratuitas para um ser-
viço premium, que lhes proporcio-
nará suporte adicional e atualiza-
ções dos jogos.

Segundo Mark Gerhard, dire-
tor-presidente da Jagex, existe
uma oportunidade para os de-
senvolvedores de jogos que ope-
ram via “streaming” de conseguir
novos negócios nas economias
emergentes. “Acreditamos ter
uma vantagem competitiva úni-
ca. O que precisamos é de fontes
locais de pagamento”, disse ele.

O Brasil é o mercado de jogos
para computador que mais cres-
ce na América do Sul, com 35 mi-
lhões de jogadores, a maioria
atuando por meio de computa-
dores bem básicos. Algumas cen-
tenas de milhares de brasileiros
jogam os videogames da Jagex,
mas Gerhard afirma que esse nú-
mero poderá crescer muito com
um esforço no mercado local.

Futebol e Fórmula 1 são os gêne-
ros preferidos dos brasileiros. No
entanto, muitos jogam on-line, o
que para Gerhard sugere que mais
pessoas podem estar abertas a
RPGs como o RuneQuest.

“O que sabemos, em termos
de videogames, é que o Brasil é
um mercado bastante social e os
RPGs são inerentemente sociais,
pois exigem que as pessoas tra-
balhem umas com as outras”,
disse Gerhard.

A Jagex, que ganhou o prêmio
Queen’s Award for Export em
2011, é a maior desenvolvedora e
editora independente de video-
games do Reino Unido, com mais
de 500 funcionários.

Ao contrário da maior parte
das empresas do ramo, cujo mo-
delo de negócios depende de um
fluxo constante de títulos de su-
cesso, a Jagex é mais parecida
com uma empresa de serviços
que fornece aos assinantes atua-
lizações regulares e suporte téc-
nico a jogos existentes.

“Somos mais parecidos com
uma empresa de mídia do que
com um estúdio de cinema, na
medida em que há algo novo to-
dos os dias”, disse Gerhard.

Os jogos da Jagex podem ser
jogados gratuitamente pela in-
ternet, mas cerca de um quinto
de seus clientes pagam pela assi-
natura premium. Como resulta-
do, as receitas da Jagex somaram
53 milhões de libras em 2012,
em comparação a 32,9 milhões
de libras nos nove meses até o
fim de 2011, gerando um lucro
antes dos impostos de 9,7 mi-
lhões de libras e um aumento de
10,9 milhões de libras em suas
posições de caixa, para 21,8 mi-
lhões de libras.

A América do Norte responde
por cerca de dois terços das pes-
soas que jogam os jogos da Jagex,
enquanto um quarto está no Rei-
no Unido. Dos 10% restantes, a
maior parte está dividida entre
outros países da União Europeia
e a Austrália. (Tradução de
Mário Zamarian)

Ilusis, criadora de jogos em 3D, vai
receber primeiro aporte de fundo
Capital de risco
Cibelle Bouças
De São Paulo

A desenvolvedora de jogos Ilusis
vai receber um aporte da compa-
nhia de investimentos C o n f r a p a r,
por meio do fundo HorizonTI, que
pode chegar a R$ 5 milhões em três
anos. Esse é o primeiro investimen-
to que a companhia recebe. Fun-
dada em 2008 e com sede em Belo
Horizonte, a Ilusis desenvolve jo-
gos com imagens em terceira di-
mensão (3D) para consoles de jo-
gos da Sony e da  N i n t e n d o, com-
putadores, redes sociais e disposi-
tivos móveis com os sistemas ope-
racionais iOS, da Apple, e Android,

Mondelez seleciona novatas para serviços móveis
Daniele Madureira
De São Paulo

A multinacional americana
Mondelez, empresa que resultou
da cisão da Kraft Foods, anuncia
hoje, em São Paulo, o programa
Mobile Futures. Como muitas em-
presas que buscam ideias novas fo-
ra de suas próprias áreas de pes-
quisa ou marketing, o plano é esti-
mular companhias novatas brasi-
leiras para que elas desenvolvam
sistemas e aplicativos, entre outros
tipos de inovação, que possam ser
usados pela Mondelez em sua área
de comunicação móvel.

Até 21 de julho, a empresa vai
selecionar 15 startups para apre-

sentar projetos inovadores que fa-
cilitem a comunicação com o con-
sumidor por meio do telefone ce-
lular. As ideias precisam estar re-
lacionadas aos públicos de cinco
das suas principais marcas no
país: Bis, Club Social, Tang, Halls e
Trident. Em setembro, serão sele-
cionadas cinco startups, uma para
cada marca, que vão receber
R$ 50 mil, individualmente.

“O mais desafiador é que as star-
tups terão apenas 90 dias para le-
var a sua ideia ao mercado, colocá-
la em prática”, afirmou Natacha
Volpini, gerente de mídia digital
da Mondelez no Brasil. Para parti-
cipar, a empresa iniciante precisa
ter sido criada há pelo menos qua-
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Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, disse durante evento, no início do ano, que queria que o site fosse “o melhor jornal personalizado no mundo”

Internet Companhia trabalha em projeto para adaptar conteúdo a celulares e tablets

Para reter público, Facebook planeja
atuar como jornal em meios móveis
Evelyn M. Rusli
The Wall Street Journal

O Fa c e b o o k decidiu que quer
se transformar em um jornal pa-
ra aparelhos móveis.

A rede social vem trabalhando
discretamente em um novo servi-
ço, internamente batizado de
Reader (ou leitor, em português),
que exibe o conteúdo de usuá-
rios do Facebook e de editoras
em um novo formato visual
adaptado para dispositivos co-
mo celulares e tablets, dizem pes-
soas a par do assunto.

O projeto, que vem sendo de-
senvolvido pela empresa há mais
de um ano, foi criado principal-
mente para exibir conteúdo de
notícias. As versões recentes do
Reader se assemelham ao aplica-
tivo da Flipboard para smartpho-
nes e tablets que reúne, em um
mesmo ambiente, matérias de
várias fontes e permite que os
usuários folheiem os artigos co-
mo em uma revista, dizem as pes-
soas inteiradas do projeto.

Embora não esteja claro quan-
do o Facebook estará pronto para
lançar o produto, se é que o fará, o
projeto Reader é um sinal de que
a empresa está buscando novas
formas de manter os usuários co-
nectados mais tempo no site da
rede social em dispositivos mó-
veis e, dessa forma, possibilitar
que eles vejam mais anúncios.

Um porta-voz do Facebook se
recusou a comentar sobre os pla-
nos futuros da empresa para
aplicativos de notícias.

Tais esforços no campo de apa-
relhos móveis são fundamentais à
medida que o Facebook tenta dar
impulso à cotação de sua ação, que
permanece 35% abaixo do preço
de sua abertura de capital.

O Reader também mostra como
o Facebook, que abriga hoje 1,1 bi-
lhão de usuários, está tentando re-
modelar a sua identidade.

Quando Mark Zuckerberg fun-
dou o Facebook, em 2004, como
uma rede social para universitá-
rios, ele queria que a rede funcio-
nasse como uma central para
usuários interagirem com ami-
gos e colegas. Hoje, o serviço ain-

da é predominantemente usado
pelas pessoas para acompanhar,
por meio de mensagens e fotos, a
vida de amigos e familiares. Re-
centemente, o Facebook tem se
esforçado bastante para se tornar
um destino para todo tipo de in-
teresses, uma central onde usuá-
rios possam descobrir novidades
e acompanhar acontecimentos e
conversas em tempo real.

Este mês, o Facebook lançou
“hashtags”, uma característica po-
pular do concorrente Tw i t t e r, que
permite aos usuários encontrar
discussões públicas com base em
palavras marcadas pelo sinal "#".

No início do ano, o Facebook
lançou um redesenho do “feed
de notícias”, a principal seção de
seu portal na web, que agora exi-
be com mais proeminência o
conteúdo de meios de comunica-
ção. Em um evento de lançamen-
to do redesenho, Zuckerberg dis-
se que queria que o Facebook fos-
se “o melhor jornal personaliza-
do no mundo”.

Aplicativos de leitura como o
Flipboard, que agregam notícias
de meios de comunicação e mui-
tas vezes são influenciados pelas

conexões on-line dos usuários,
vêm se tornando cada vez mais
populares. No início do ano, o
LinkedIn investiu cerca de US$ 90
milhões para comprar o Pulse,
outro leitor de notícias móvel.
Em uma mensagem no blog da
empresa, o Facebook anunciou
que fechou o acordo, em parte,
para se tornar a “plataforma edi-
torial profissional definitiva”.

“A oportunidade de se tornar o
lugar que as pessoas visitam para
a leitura de textos informativos
longos é grande, principalmente
para a publicidade”, disse Josh El-
man, um investidor de capital de
risco da Greylock Partners, que já
trabalhou com produtos para o
Facebook e Twitter.

Embora os consumidores este-
jam gastando cada vez mais tempo
com aparelhos móveis, os usuários
de aplicativos do Facebook muitas
vezes os visitam por sessões breves
de poucos minutos, adicionando
mensagens ou checando rapida-
mente o feed de notícias, de acor-
do com uma das pessoas a par das
iniciativas móveis do Facebook.
Uma experiência mais imersiva
pode abrir novos modelos de

anúncios publicitários para o Face-
book, que hoje gera cerca de um
terço de sua receita por meio dos
celulares e tablets.

Mas trazer para si os hábitos de
leitura de notícias dos usuários
será um desafio para o Facebook,
dizem analistas. Tanto o Twitter
quanto o LinkedIn têm promovi-
do seus próprios serviços de notí-
cias de forma agressiva, e o pró-
prio Flipboard tem mais de 50
milhões de usuários.

“Há um monte de coisas que as
pessoas não faziam no Facebook
há vários anos e que fazem ago-
r a”, diz Nate Elliot, analista da
Fo r r e s t e r. “Mas imagino que será
muito difícil” acostumar os con-
sumidores a ver o Facebook co-
mo uma central de notícias.

Zuckerberg acompanha de
perto o projeto Reader, disse
uma das pessoas a par do assun-
to, e participou de decisões e re-
visões de aspectos do projeto em
vários momentos.

Embora Zuckerberg tenha
adotado “mova-se rápido e que-
bre tudo” como mantra da em-
presa, o desenvolvimento do lei-
tor de notícias tem sido relativa-

mente lento e deliberado. A equi-
pe tem focado na criação de uma
experiência de produto que fun-
cione tanto em tablets quanto
em smartphones, disse a pessoa,
e tem explorado maneiras dife-
rentes para destacar o conteúdo
das notícias para os usuários, in-
clusive exibindo mensagens pú-
blicas de tópicos que estão sendo
acompanhados intensamente
no site. A ideia, disse a pessoa, é
criar uma experiência que incen-
tive o usuário a mergulhar mais
profundamente no conteúdo e
passar mais tempo no Facebook.

A equipe tem concentrado os es-
forços na construção de um siste-
ma operacional móvel da Apple
para aproveitar os elementos de
design do iPad e do iPhone, segun-
do as pessoas a par do projeto.

Michael Matas, um designer
do Facebook que antes trabalhou
para a Apple, é o designer-chefe
do projeto, disseram essas pes-
soas. Matas não respondeu a um
pedido de comentário. (Colabo -
rou Shira Ovide)

Leia na página B10 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

tro anos e já ter recebido algum
aporte de capital.

Segundo Natacha, a companhia
indicou quatro áreas nas quais os
projetos podem ser desenvolvidos:
SMS, varejo, rede social e aplicati-
vos. “Deixamos de fora os games
porque isso não traz tanta inova-
ç ã o”, afirmou a executiva. “Quere -
mos algo que vá além de um jogo
que exiba a propaganda da marca
no meio”, disse.

Segundo o vice-presidente
global de mídia e engajamento
do consumidor da Mondelez,
Bonin Bough, hoje o celular é o
aparelho que passa o dia inteiro
com o consumidor e a Mondelez
está disposta a fazer dele não só

um canal de comunicação com
o público, mas também de ven-
das. “Vemos uma grande opor-
tunidade de criar utilidade, sig-
nificado e impacto na nossa re-
lação com os consumidores a
partir do celular”, afirmou
Bough ao Va l o r .

O mercado brasileiro é o se-
gundo no mundo a receber o
programa, depois dos Estados
Unidos. “O Brasil é o nosso quar-
to maior mercado e o que cresce
mais rápido entre os emergen-
tes”, disse Bough.

O programa da Mondelez no
Brasil é parte de um projeto global
de destinar 10% da verba de mar-
keting à comunicação móvel.

do Google. A companhia também
desenvolve aplicativos de jogos
sob demanda para empresas.

Rodrigo Mamão, executivo-che-
fe da Ilusis, disse que os recursos
serão aplicados este ano na contra-
tação de profissionais com expe-
riência no desenvolvimento de jo-
gos, com a ampliação da equipe de
18 para até 27 pessoas. A meta para
2014 é abrir um escritório nos Es-
tados Unidos para acelerar o pro-
cesso de expansão internacional
da companhia. “É nos Estados Uni-
dos que estão concentrados os in-
vestidores e as empresas de jogos, e
é fundamental estarmos mais pró-
ximos”, disse Mamão.

Atualmente, a Ilusis mantém
parcerias com distribuidores de

jogos nos Estados Unidos, Reino
Unido, Canadá e na Holanda. O
executivo disse que a Ilusis tem
aproximadamente 1 milhão de
usuários de jogos no mundo,
mas não detalha o número de
pessoas por país. Em 2012, a Ilu-
sis registrou uma receita de
R$ 2,5 milhões, o dobro da verifi-
cada no ano anterior. Mamão es-
tima que, até 2015, a receita vai
aumentar de cinco a seis vezes,
como resultado da expansão no
mercado internacional e do lan-
çamento de novos jogos para ce-
lulares e consoles.

Para o segundo semestre, a com-
panhia prevê colocar no mercado
três novos jogos, um destinado ao
console Wii U, da Nintendo, e dois

para smartphones. “Os jogos serão
lançados inicialmente nos Estados
Unidos, na Europa e no Japão, que
são nossos principais mercados”,
disse o executivo. No ano passado,
a Ilusis lançou os jogos “Jett Tailfin
Racers” e “Skyrise Runner” para
iPhone e celulares com o sistema
Android. Os aplicativos de jogos
são gratuitos e os usuários pagam
para adquirir bens virtuais.

A perspectiva de crescimento
da Ilusis tem como base o cenário
para o mercado mundial de jo-
gos. De acordo com dados da
consultoria PricewaterhouseCo-
opers (PwC), o mercado de jogos
movimentou US$ 68 bilhões em
2012 e crescerá 7,6% ao ano, che-
gando a US$ 75 bilhões em 2015.

Zeinal dá
poder a
unidades
da Oi
G e st ã o
De São Paulo

O presidente da Oi, Zeinal Bava,
vai acompanhar equipes de ven-
das da operadora para conferir o
atendimento ao público, apurou o
Va l o r . Nesta semana, o executivo
começou uma jornada a campo
pelas unidades regionais da Oi,
que somam nove no país. Ontem,
Zeinal, como é mais conhecido, es-
tava em São Paulo. Hoje, ele viaja a
Brasília e, ainda nesta semana, visi-
ta Recife, segundo fonte ouvida pe-
lo Va l o r , ligada ao comando da Oi.

Segundo essa pessoa, Zeinal
planeja descentralizar as toma-
das de decisão na operadora,
conferindo maior poder às uni-
dades regionais. A intenção do
presidente da Oi é garantir mais
agilidade ao atendimento e à re-
solução de problemas. Atual-
mente, disse essa pessoa, a Oi tem
uma estrutura piramidal, con-
centrada no presidente.

O executivo, que era presiden-
te da Portugal Telecom e estava à
frente do comitê de tecnologia,
inovação e engenharia da Oi, tem
enfatizado em comunicados aos
colaboradores o papel da tecno-
logia na transformação da per-
cepção da Oi no mercado. No lu-
gar de Zeinal no conselho da Oi,
assumiu o suplente Luis Miguel
da Fonseca Pacheco de Melo.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 jun. 2013, Empresas, p. B3.

Text Box




