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Jogo lucrativo

SÃO FRANCISCO

OTwitter não será a
única grande novida-
de do mundo da tec-

nologia a entrar na bolsa de
valores Nasdaq no segundo
semestre de 2013. Conforme
publicou ontem o jornal in-
glês The Daily Telegraph, a em-
presa britânica King.com,
criadora do Candy Crush Sa-
ga, entrou nesta semana
com um pedido de abertura
de capital na Comissão de Va-
lores Mobiliários dos Esta-
dos Unidos (SEC, na sigla em
inglês), com valor estimado
de US$ 5 bilhões.

O pedido da King é bastan-
te similar ao que o Twitter

fez no dia 20: ambos foram reali-
zados por meio do formulário
S-1, destinado a empresas que
têm faturamento anual abaixo
de US$ 1 bilhão, que garante
confidencialidade ao processo.

Criada em 2003, a King tem
hoje cerca de 100 milhões de jo-
gadores únicos por dia em seus
produtos. Seu maior sucesso, o
Candy Crush Saga, contabiliza
mais de 600 milhões de acessos
diários apenas em aparelhos
móveis e, em março de 2013, su-
perou o FarmVille 2 como o jogo
mais popular do Facebook.

Os números são surpreenden-
tes se considerada a simplicida-
de do jogo, que consiste em um
quebra-cabeças, no qual é ne-
cessário juntar três elementos

iguais (no caso específico, do-
ces, o que explica o título) em
linha para somar pontos e avan-
çar de fases – são 485, na versão
para Facebook, ou 425, para
quem joga em smartphones.

A abertura de capital da King
e do Twitter vem em um mo-
mento fraco para as ofertas ini-

ciais de ações (IPO, na sigla em
inglês) de empresas de tecnolo-
gia: apenas uma de cada seis
aberturas de capital feitas este
ano nos Estados Unidos está re-
lacionada a essa área, o que faz
do ano o segundo menos ativo
desde 1993. Em 1999, no auge da
bolha “.com”, 69% das abertu-

ras de capital eram de empresas
de tecnologia.

Juntas, as 22 empresas de tec-
nologia que abriram capital em
2013 levantaram US$ 3,4 bi-
lhões – um número baixo segun-
do os analistas, que considera-
ram o mercado pouco otimista
após a decepção com o IPO do

Facebook e o fracasso da Zyn-
ga, criadora de jogos bem-su-
cedidos como o FarmVille, o
CityVille e o MafiaWars.

Apesar de já ter negociado
com instituições como o JP
Morgan, Credit Suisse e Bank
of America para realizar seu
IPO, a King terá de provar pa-
ra o mercado que é uma com-
panhia diferente da Zynga. A
criadora do FarmVille captou
US$ 1 bilhão em sua abertura
de capital, em dezembro de
2011, mas não soube renovar
seus produtos para platafor-
mas móveis e sofreu desvalo-
rização de 70% desde o IPO.
Em junho, a empresa demitiu
18% de seus funcionários,
buscando cortar gastos.

O horizonte parece bom
para a King: seu mais recente
aplicativo, Pet Rescue Saga, é
um dos dez mais vendidos
em 33 países na App Store, fi-
cando entre o sexto e sétimo
lugar nos EUA. O Candy
Crush Saga, por sua vez, foi
o aplicativo de maior arreca-
dação no país em setembro.

Na Europa, a King é a se-
gunda desenvolvedora de
aplicativos em receita, atrás
da finlandesa Supercell. /

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

A decadência dos negócios da
BlackBerry mostra como uma
“coqueluche” de tecnologia
pode se tornar obsoleta ao
não acompanhar a evolução
do mercado. Até 2010, a com-
panhia era líder no forneci-
mento de aparelhos para o
mercado corporativo e tinha
o presidente americano, Ba-
rack Obama, entre seus usuá-

rios. No entanto, embora a
empresa fundada em 1984 te-
nha demorado mais de uma
década para começar a cair
no gosto do consumidor, a
espiral negativa foi bastante
rápida. A empresa começou a
perder mercado para os apare-
lhos de tela sensíveis ao to-
que (touchscreen), ofertados
por Apple e Samsung, a partir
de 2011. Até agora, a empresa
não conseguiu lançar um apa-
relho do gênero que caísse no
gosto do consumidor.

foi a queda total das vendas da BlackBerry no mundo no último trimestre fiscal, encerrado
em 31 de agosto; resultado negativo foi puxado por retração nos Estados Unidos e no Canadá

MILÃO

O executivo-chefe da Telecom
Itália, Franco Bernabè, poderá
renunciar ao cargo na reunião
da diretoria da empresa marca-
da para quinta-feira, dias de-
pois de a espanhola Telefônica

anunciar o plano de se tornar a
maior acionista da companhia
italiana, disseram fontes ouvi-
das pela Dow Jones.

A saída de Bernabè teria o ob-
jetivo de reduzir as tensões na
diretoria da Telecom Itália, de-
pois de meses de conflitos so-
bre o rumo estratégico da em-
presa. Parte da diretoria vê os
esforços de Bernabè para forta-
lecer a posição financeira da
companhia como insuficientes,
disse uma das fontes.

Embora Bernabè tenha con-
seguido reduzir a dívida da em-

presa, ela ainda estava em € 29
bilhões em junho. Por causa da
deterioração de sua posição no
mercado italiano e do alto nível

de endividamento, agências de
classificação ameaçam rebaixar
as notas da Telecom Itália para
grau especulativo.

No último ano, Bernabè ten-
tou propor várias soluções para
resolver a debilidade financeira
da empresa, da venda de ativos
à entrada de novos investido-
res, com pouco sucesso.

Na terça-feira, a Telefônica
anunciou o plano de elevar sua
posição na Telco, a holding que
controla 22,4% da Telecom Itá-
lia, de 46% para 70% nos próxi-
mos meses. O acordo com os

acionistas italianos da Telco
prevê que o aumento da partici-
pação da Telefônica se traduza
em mais direito a voto na direto-
ria a partir de 2014.

Na quarta-feira, falando a
uma comissão do Parlamento
italiano, Bernabè disse que a Te-
lecom Itália tem apenas duas
opções para evitar um rebaixa-
mento de rating: fazer um gran-
de levantamento de capital ou
vender os ativos no Brasil.

Membros independentes da
diretoria, entre eles Luigi Zinga-
les, relutam em aprovar a ven-

da, já que as operações da Tele-
com Itália no Brasil e na Argenti-
na respondem por 40% do fatu-
ramento da empresa.

Segundo as fontes, a Telefôni-
ca não deve subscrever um au-
mento de capital e prefere ver a
Telecom Itália vender suas ope-
rações no Brasil, de modo a re-
duzir sua dívida e ter meios de
investir na melhora na Itália.

Há dúvidas se o Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) permitirá que a Te-
lefônica, dona da Vivo no Brasil,
controle também a TIM. Jun-
tas, TIM e Vivo têm 56% dos 267
milhões de consumidores de te-
lefonia celular no País. / DOW
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REPRODUÇÃO

Vendas da
BlackBerry
despencam
nos EUA
Em meio a negociação para venda, empresa
vê receita cair 56% na América do Norte

Decadência se
iniciou em 2010

DONA DO‘CANDY
CRUSH SAGA’ FAZ
PEDIDO DE IPO
King, empresa que criou o jogo mais popular do
Facebook, quer captar cerca de US$ 5 bilhões

BLOOMBERG NEWS / TORONTO

A problemática BlackBerry,
depois de receber uma oferta
de US$ 4,7 bilhões da Fairfax
Financial Holdings para fe-
char seu capital no início da
semana, divulgou ontem os
detalhes de seu balanço, que
mostraram um dado preocu-
pante: as vendas da empresa
na América do Norte, seu
principal mercado, despenca-
ram 56%, para US$ 610 mi-
lhões, no trimestre fiscal en-
cerrado em 31 de agosto.

O presidente da BlackBerry,
Thorsten Heins, que está ten-
tando salvar a fabricante com a
proposta de venda para o fundo
Fairfax, disse estar “muito desa-
pontado” com o balanço da em-
presa. A companhia teve prejuí-
zo de US$ 965 milhões no tri-
mestre, conforme relatório pré-
vio divulgado há uma semana.

Ontem, com os detalhes dos
resultados financeiros, outros
dados alarmantes foram revela-
dos. A companhia informou ter
feito uma provisão de US$ 934
milhões por encalhes de apare-
lhos nas lojas. Outra medida de

economia tomada foi um novo
corte de 4,5 mil trabalhadores –
o custo deverá ser de US$ 72 mi-
lhões.

Em sérias dificuldades, a em-
presa espera que, ao fechar o ca-
pital, poderá reorganizar a casa
sem o constante escrutínio do
mercado financeiro. A Fairfax,
que já detém 10% do negócio,
quer ficar com 100% da Black-
Berry. A Fairfax terá ajuda de
parceiros na aquisição, mas não
revelou quais serão eles.

O mercado financeiro não re-
velou grande confiança de que
o acordo mudará o rumo da
BlackBerry. A ação já vale me-
nos do que os US$ 9 por papel
oferecidos pela Fairfax pelo ne-
gócio.

A BlackBerry também infor-
mou ontem que teve um prejuí-
zo de US$ 0,47 por ação. Embo-
ra o resultado venha na ponta
mais otimista das expectativas,
ele é três vezes superior às pers-
pectivas iniciais dos analistas
para o trimestre, de perdas de
US$ 0,16 por ação. Puxadas pe-
lo resultado negativo nos Esta-
dos Unidos e no Canadá, as ven-
das globais da BlackBerry caí-

ram 45% no trimestre encerra-
do em 31 de agosto.

Perda de consumidores. Os
clientes empresariais, um mer-
cado no qual a companhia já foi
dominante, intensificaram a

substituição dos aparelhos da
marca pelos da concorrência.

A varejista de eletrônicos Ja-
bil Circuit Inc., atualmente o se-
gundo maior cliente individual
da BlackBerry, informou na se-
mana passada que provavel-

mente cortará a relação comer-
cial com a empresa nos próxi-
mos meses.

Esse revés é considerado um
sinal de que as varejistas estão
desistindo dos aparelhos da
BlackBerry. A decisão da Jabil
segue o movimento da T-Mobi-
le de remover o estoque de
BlackBerrys de suas prateleiras.
Embora os aparelhos conti-
nuem a ser vendidos, os consu-
midores terão de esperar que a
companhia envie o produto di-
retamente a eles, explicou a
T-Mobile.

Enquanto isso, parceiros de
longa data, como o Morgan
Stanley, adiaram pedidos de no-
vos aparelhos. O banco UBS
também decidiu não fazer a
substituição de seus celulares
corporativos pelos novos apare-
lhos da BlackBerry. A compa-
nhia está desenvolvendo um
projeto piloto com o Black-
Berry 10 antes de decidir adotar
o smartphone. Enquanto isso, o

Credit Suisse também decidiu
que, por enquanto, não vai usar
o novo modelo.

A falta de compatibilidade do
novo modelo com as platafor-
mas antigas da BlackBerry está
deixando as empresas ressabia-
das em relação a novos compro-
missos com a plataforma, disse
o Credit Suisse.

Sem resposta. Diante de to-
dos esses desafios, a BlackBerry
concordou na semana passada
com a oferta da Fairfax – até ago-
ra, o presidente da companhia
não quis discutir publicamente
o negócio. A BlackBerry cance-
lou sua tradicional teleconfe-
rência com analistas para evitar
perguntas sobre o assunto. A
companhia deve sacramentar o
acordo com o Fairfax diante da
ausência de outras opções, afir-
mou James Moorman, analista
da S&P Capital IQ, em Nova
York. “Achamos que é a melhor
opção que eles têm.”

Rejeição. Thorsten Heins, no lançamento do BlackBerry Z10: dificuldade em conquistar confiança do mercado corporativo

Doce. Jogo tem mais de 600 milhões de acessos diários apenas em dispositivos móveis

● ConcentraçãoSaída de Bernabè
reduziria tensões na
diretoria no momento em
que a Telefônica ganha
poder dentro do grupo

56%
seria a participação aproximada
de Vivo e TIM no mercado
brasileiro; é pouco provável que
o Cade aceite que a espanhola
Telefônica seja a principal
acionista das duas empresas
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Text Box
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