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Fiat poderá ser principal acionista do ‘Cor r iere’
Mídia
Assis Moreira
De Genebra

A Fiat poderá se tornar o prin-
cipal acionista do “Corriere della
S e r a”, ao dobrar sua participação
para 20% em um dos mais in-
fluentes jornais da Itália

O RCS Mediagroup, que publica
o “Corriere della Sera”, passa por
dificuldades financeiras, com uma
divida de € 800 milhões que vem
da queda do mercado publicitário
e da compra do grupo espanhol
Ricoletos — que inclui jornais co-
mo “M a r c a” e “Expansion”.

Em 2012, o grupo fechou no
vermelho em € 509 milhões, para
um faturamento de € 1,6 bilhão.

Por isso, RCS tomou duas deci-
sões: primeiro, um plano de res-
truturação pesado que provocará
a demissão de 800 empregados.
Segundo, decidiu deflagrar o au-
mento de capital, com uma pri-
meira parcela de € 400 milhões.

Mas, o núcleo duro de acionis-
tas, que inclui tanto Fiat, os bancos
Mediabanca e Intensa Sanpaolo, a
seguradora Generalli e o produtor
de pneus Pirelli, parece dividido.

Alguns como Benetton resol -
veram não entrar no aumento do
capital. Também Mediabanca

anunciou que planeja vender
participações em várias empre-
sas, incluindo seus 14% no RCS.

A Fiat, que tinha 10,5% do capi-
tal, confirmou que vai aumentar
sua participação para 20%, o que
na segunda-feira fez a ação do
RCS ter forte alta, a ponto de sua
negociação ser suspensa no dia
na bolsa de Milão

A família Agnello, dona da Fiat,
reforça assim sua participação no
grupo de mídia, visivelmente co-
mo queria John Elkann, neto do
patriarca Giovanni Agnelo.

Elkann, 37 anos, é membro do
conselho do RCS desde 2005. Re-
centemente passou a integrar o

conselho da News Corp, que
agrupa todas as atividades de im-
prensa de Rupert Murdoch, e
também tem assento no conse-
lho do “The Economist”.

Segundo analistas, Elkann
nunca escondeu que o futuro do
setor de mídia exigia uma con-
centração no médio ou longo
prazo. A expectativa no mercado
é de uma aproximação futura do
“C o r r i e r e” com o “La Stampa”,
jornal de Turim controlado pela
Fiat e que teve prejuízo de € 27
milhões em 2012.

Por sua vez, o negócio na Espa-
nha poderia ser reestruturado e
eventualmente vendido.

Locaweb adquire All In Mail
Serviços
Ivone Santana
De São Paulo

A L o c aw e b anuncia hoje a
aquisição de 100% do capital da
All In Mail, dona de um sistema
de envio e gerenciamento de e-
mail para fins de marketing. O
valor do negócio é mantido em
sigilo. O serviço foi adquirido pa-
ra complementar o portfólio da
Locaweb — que oferece serviços
de hospedagem de sites e centros
de dados, entre outros — e visa
atingir um novo segmento de
clientes, que demandam o envio
de e-mails baseados em compor-

tamento dos usuários e segmen-
tação específica, além de recur-
sos como relatórios analíticos.

Os sócios-fundadores da All In
Mail, Victor Popper, Kadu Pedrei-
ra, Cássio Callegaro e Michel
Araújo, permanecerão na gestão
da empresa com os mesmos car-
gos que vinham exercendo até
agora. A meta é promover o au-
mento da participação da Lo-
caweb nesse mercado.

A All In Mail registrou receita
de R$ 7 milhões em 2012. Seus 40
funcionários serão mantidos e
transferidos para as instalações
da Locaweb, segundo informou
essa companhia, que faturou
R$ 221 milhões no ano passado.

Dispositivos móveis são desafio para novo chefe da Zynga
G LO B E N E WSW I R E /A P

Don Mattrick (à direita) e Mark Pincus, fundador da Zynga: tarefa de romper a dependência em relação ao Facebook

Jogos
Tim Bradshaw
Financial Times, de San Francisco

Como muitos adolescentes,
Don Mattrick era um aficionado
por videogames durante a adoles-
cência, em Vancouver, no Canadá,
no início dos anos 80. Mas ao con-
trário da maioria, aos 17 anos ele
fundou sua própria empresa de jo-
gos, a Distinctive Software. Desde
então, ele está no ramo de jogos, e,
na segunda-feira, foi nomeado
presidente-executivo da Zynga,
uma empresa de jogos sociais.

Mattrick, de 49 anos, amadure-
ceu na época do computador
Commodore 64 [lançado em
1982], e a Distinctive passou a de-
senvolver jogos como Test Drive,
Out Run e After Burner para PCs e o
Amiga [uma família de microcom-
putadores]. Aos 27 anos de idade,
Mattrick vendeu sua empresa para
a Electronic Arts (EA), onde traba-
lhou por mais de 15 anos.

O setor de videogames passou
por muitas transições durante a
carreira de Mattrick: do PC ao
console, dos joysticks aos contro-
ladores baseados em gestos e de
imagens obscuras para telas de
alta definição e sensíveis ao to-
que. Mais recentemente, como
presidente da divisão de entrete-
nimento interativo na Microsoft,
ele inaugurou a próxima geração

de console de jogos com o Xbox
One, cujo lançamento está pre-
visto no fim do ano.

Mas, apesar de ter construído
algumas das mais famosas fran-
quias de jogos na EA, entre elas
The Sims e Fifa Soccer, ele tem
pouca experiência direta com
aparelhos móveis e jogos sociais
“casuais”. A Zynga precisa domi-
nar os jogos móveis para recupe-
rar o crescimento e encerrar sua
dependência do Fa c e b o o k em re-
lação a usuários e a distribuição
[dos jogos], após registrar uma
queda de 18% em sua receita no
primeiro trimestre.

“Embora a relativa inexperiên-
cia de Mattrick no segmento mó-
vel possa ser um calcanhar de
Aquiles, acreditamos que sua ex-
periência em construir redes e
plataformas na Microsoft poderá
ajudar a Zynga a conquistar sua
independência em relação ao Fa-
cebook”, diz Colin Sebastian,
analista da empresa de serviços
financeiros Baird, em nota de
análise em que descreve o execu-
tivo como uma “boa aquisição”.

A EA foi, na era do PlayStation,
o que a Zynga tem sido em rela-
ção ao Facebook: a desenvolve-
dora de jogos predominante,
com uma grande equipe e bene-
ficiária de uma série de marcas
famosas. The Sims, um “jogo sem
f i m” para PCs e consoles em que
os jogadores administram o coti-

Estratégia Grupo de integração de
sistemas abre unidade na Colômbia

Resource IT
investe em
expansão
internac ional

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Gilmar Batistela, fundador e presidente da Resource: aporte de R$ 100 milhões entre 2008 e 2012, com recursos próprios, para reforçar atuação

Cibelle Bouças
De São Paulo

A Resource IT Solutions, compa-
nhia brasileira de integração de
sistemas, que oferece consultoria e
serviços de tecnologia para outras
empresas, avançou em seu projeto
de expandir a operação no merca-
do internacional. Em junho, a
companhia inaugurou um escritó-
rio na Colômbia, que até o fim do
ano contará com uma equipe de
30 a 40 profissionais.

A Resource já possuía unidades
na Argentina, no Chile e nos Esta-
dos Unidos. O plano é abrir um es-
critório no Peru até o início de
2014 e uma unidade no México em
dois anos. Para isso, investirá R$ 50
milhões com recursos próprios.

Gilmar Batistela, fundador e
presidente da Resource, disse
que a escolha da Colômbia de-
veu-se ao cenário positivo para o
mercado de tecnologia naquele
país. Nos últimos dez anos, o
mercado de software e serviços
colombiano cresceu, em média,
18,7% ao ano. “As companhias
que atuam na Colômbia come-

çam a se adaptar ao IFRS [Inter-
national Financial Reporting
Standards, novas normas inter-
nacionais de contabilidade], o
que gera uma demanda interes-
sante para nós”, disse Batistela.

A Resource oferece softwares e
serviços para o mercado financei-
ro, meios de pagamento e gestão
empresarial. O mercado-alvo são
companhias dos setores financei-
ro, de agronegócios, varejo e ma-
nufatura. Para Batistela, a oferta
de softwares e serviços que po-
dem ser administrados de dispo-
sitivos móveis é um diferencial da
Resource que facilitará a sua ex-
pansão na Colômbia. “A oferta de
softwares e serviços prontos para
uso em dispositivos móveis cha-
ma a atenção dos clientes da
América Latina porque há pouca
coisa em mobilidade desenvolvi-
da nesses países”, disse.

O processo de expansão da Re-
source na região começou há
dois anos, com a instalação de es-
critórios no Chile e na Argentina.
A empresa já mantinha uma uni-
dade nos EUA desde 2001. O
avanço no mercado latino-ame-

ricano começou com a meta
principal de atender à demanda
de clientes multinacionais que a
Resource já atendia no Brasil —
um processo comum no merca-
do de TI. De acordo com Batiste-
la, de 300 clientes empresariais
da companhia, cerca de 70% são
multinacionais e 30% têm opera-
ções em outros países da região.

Em dois anos de atuação direta
nos países vizinhos, a Resource
registrou uma receita de R$ 6 mi-
lhões fora do Brasil, equivalente
a 2% da receita total alcançada no
ano passado, de R$ 316 milhões.

Para este ano, a empresa prevê
aumento de 27% em sua receita
total, para R$ 400 milhões. Batis-
tela estima que de 3% a 5% do
montante virão das operações
nos demais países da América La-
tina. Em dois anos, as vendas fora
do Brasil representarão de 10% a
15% do total, calcula ele. “Os pri-
meiros anos foram de aprendiza-
do, daqui para frente a tendência

é ter uma aceleração nas vendas
fora do país”, afirmou.

Entre 2008 e 2012, a Resource
investiu R$ 100 milhões, com re-
cursos próprios, para reforçar a
sua atuação. Do total, R$ 60 mi-
lhões foram aplicados em aquisi-
ções e o restante foi investido em
infraestrutura, treinamento,
marketing, desenvolvimento de
software e serviços de mobilida-
de, e na implantação de critérios
de governança corporativa. Co-
mo parte desse processo, a com-
panhia contratou, em 2011, Ro-
gério Oliveira, ex-presidente da
IBM Brasil e IBM América Latina,
como presidente do conselho
consultivo de administração.

A meta da Resource é chegar a
2017 com uma receita de R$ 1 bi-
lhão, disse Batistela. A compa-
nhia já havia anunciado essa me-
ta para 2015, mas, de acordo com
o executivo, a precisou de mais
tempo para absorver a sua aqui-
sição mais recente, a B B KO, uma

empresa de 500 profissionais,
comprada em 2011. “A Resource
faturava R$ 200 milhões e com-
prou uma empresa de R$ 60 mi-
lhões. Foi necessário um prazo
para digerir essa aquisição”, disse
o executivo.

De acordo com Batistela, no
processo de expansão na Améri-
ca Latina não está descarta a pos-
sibilidade de uma nova aquisi-
ção. “O investimento de R$ 50 mi-
lhões em dois anos contempla
uma possível aquisição, no Brasil
ou fora”, disse. Como parte do
projeto de expansão, está sendo
estudada uma captação de R$ 50
milhões em recursos neste ano
para acelerar seu processo de
crescimento. A captação pode ser
um financiamento ou a entrada
de um sócio investidor. Batistela
disse que tem sido procurado
por grupos de investimentos in-
teressados em adquirir uma fatia
da empresa. Mas sua meta, por
enquanto, seria manter a compa-

nhia sem novos sócios até alcan-
çar a receita de R$ 1 bilhão.

Anderson Figueiredo, gerente
de pesquisa e consultoria da
IDC, disse que a Resource tem
crescido acima da média do
mercado de sistemas de integra-
ção. A consultoria não divulga,
no entanto, quanto esse merca-
do movimenta, nem seu ritmo
de crescimento. O analista disse
que esse segmento de mercado
tem passado por um processo de
consolidação e o que se vê é o
aparecimento de grandes gru-
pos que, entre outras atividades,
oferecem a integração de
software, serviços e equipamen-
tos. Figueiredo citou como
exemplos a Stefanini, que reali-
zou dez aquisições e dobrou de
tamanho nos últimos cinco
anos, chegando a uma receita de
US$ 1,2 bilhão; e a francesa Cap -
gemini, que começou a atuar no
setor no país por meio da com-
pra de 55% da CPM Braxis

diano de uma família, foi um pre-
cursor do FarmVille, da Zynga, e
de seus sucessores temáticos,
com suas cidades, restaurantes e
parques de diversões.

As duas empresas também com-
partilham um vínculo pessoal no
executivo Bing Gordon, ex-diretor
de criação da EA que atualmente
tem assento no conselho da Zynga.
Gordon, hoje um sócio na Kleiner
Perkins Caufield & Byers, uma em-
presa de investimentos de risco,
trabalhou ao lado de Mattrick na
EA durante muitos anos.

“Ele sabe como criar sucessos e
ganhar escala”, diz uma pessoa fa-
miliarizada com a nomeação de

Mattrick. Mark Pincus, fundador
da Zynga, está deixando o posto
de executivo-chefe e permanecerá
como presidente do conselho e
chefe de produtos. Ele havia dis-
cutido por vários meses a passa-
gem do posto a Mattrick. Os dois
são amigos pessoais e Mattrick —
que era considerado o mais cota-
do para ser o próximo presidente
da EA — tinha mencionado que-
rer que sua próxima função fosse
a de executivo-chefe.

Entretanto, na principal área de
crescimento do setor de aparelhos
móveis, tanto a Zynga como a EA
foram ultrapassadas por criadoras
de aplicativos de menor porte, co-

mo a Supercell, criadora de Clash
of Clans, e a King, de Candy Crush
Saga. As plataformas e táticas de
marketing que criaram essas no-
vas “megamarcas móveis” exibem
características completamente
distintas das da era dos PCs e dos
consoles de jogos.

“O grande problema da Zynga
continua sendo o segmento de
aparelhos móveis”, diz Kristian Se-
gerstrale, ex-vice-presidente exe-
cutivo da EA para o setor digital e
atualmente um investidor e mem-
bro da diretoria da Supercell.

“A cultura de criar e lançar [jo-
gos] para esses dispositivos envol-
ve equipes menores, modelos ope-

racionais mais ágeis e um pouco
mais de ênfase em arte e design,
em vez de métricas. Não vejo como
Don poderá contribuir para corri-
gir isso — sua atuação foi em uma
grande empresa, gerenciando
grandes equipes para grandes
consoles”, afirma Segerstrale.

Para o executivo, a Zynga pre-
cisa de um “ímã para atrair ta-
lentos e um ar de respeitabilida-
d e” após um período de perda
de funcionários importantes e
de acumular uma fraca reputa-
ção no setor.

Mattrick deverá ajudar a res-
taurar a confiança, diz ele, gra-
ças a seu desempenho na Micro-
soft. Durante sua atuação de seis
anos, a companhia vendeu cerca
de 70 milhões de consoles e viu
sua rede de jogos Xbox Live cres-
cer de 6 milhões de membros
para 48 milhões.

Apesar — ou talvez por causa
— de sua longa permanência no
setor, Mattrick pode não ser um
nome familiar entre os tipos de
desenvolvedores móveis que a
Zynga precisa contratar.

“Ele é incrivelmente respeita-
d o”, diz Segerstrale. “Essa é a me-
lhor decisão que a Zynga pode-
ria ter tomado — é uma iniciati-
va muito corajosa, mas tanto pa-
ra ele como para a Zynga isso se-
rá incrivelmente de-
safiador ”. ( Tr a d u ç ã o
de Sergio Blum)

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 03 jul. 2013, Valor, p. B3.




