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Algumas grandes empresas de
entretenimento estão adotando uma
nova estratégia para lidar com cópias
ilegais de filmes, música e videogames
na China: em vez de lutar para acabar
com a pirataria, estão trabalhando
paralelamente aos piratas.

A produtora americana de videoga-
mes Electronic Arts Inc. transferiu sua
operação global de jogos online para a
China e está abrindo lá um estúdio para
desenvolvê-los, num esforço para res-
tringir a pirataria de seus produtos. O
estúdio Warner Bros. da Time Warner
Inc. está rompendo uma tradição de
Hollywood ao lançar filmes em DVD na
China no mesmo dia em que estréiam
nos Estados Unidos. Gravadoras estão
lucrando com a venda de músicas para
serviços avançados de celulares, ao
mesmo tempo em que incursionam por
agenciamento de artistas, promoção de
shows e patrocínios comerciais.

A China é o epicentro mundial da
pirataria de entretenimento, um enor-
me mercado onde cópias ilegais são tão
comuns que vendedores de rua costu-
mam ser a principal fonte de vídeos,
música e games. Cerca de 85%, ou US$
411 milhões, da música gravada vendida
na China no ano passado era pirata,
segundo a Federação Internacional da
Indústria Fonográfica. Calcula-se que
no ano passado os estúdios americanos
perderam US$ 280 milhões em receitas
de bilheteria e venda de vídeo por causa
da pirataria na China, diz a Motion
Picture Association of America.

Para combater a pirataria, a indús-
tria apreende montanhas de discos ile-
gais e faz lobby com o governo ameri-
cano por leis de propriedade intelec-
tual mais rigorosas — e isso tem pouco
efeito. Agora, ela está se concentrando
em encontrar meios de lucrar junto
com os piratas.

A Electronic Arts obtém a maior
parte de sua receita nos EUA e na
Europa com a venda de videogames em
discos que rodam em computadores ou
consoles. Mas esses jogos são relativa-
mente fáceis de copiar, o que dá à
empresa pouco lucro na China.

No início do ano que vem, ela deve
começar a vender jogos online na
China. Em cafés ou casas com acesso de
banda larga, os jogadores assinam ser-
viços de internet que oferecem games
simultaneamente a milhares de pessoas
que jogam entre si. Embora os jogos
online não sejam impossíveis de copiar,
é mais complicado violar os servidores
que duplicar um DVD.

“Se você pode pegar seu produto e
transformá-lo num serviço, certamente
pode fazer muitos avanços contra a
pirataria”, diz Erick Hachenburg, dire-
tor global de jogos online da empresa,
que se mudou para Xangai um ano
atrás para iniciar a operação.

Nenhum setor perdeu mais para os
piratas chineses do que o cinema ame-
ricano. Em junho, a Warner Bros. lan-
çou Quatro Amigas e Um Jeans Viajante
em DVD na China no mesmo dia em
que estreou nas telonas dos EUA. Isso
lhe permitiu garantir vendas na China
que provavelmente teriam ido para os
piratas que vendem discos feitos a par-

tir da filmagem escondida no cinema.
A iniciativa não impede que piratas

copiem os DVDs legítimos e os reven-
dam, mas o objetivo da Warner Bros. é
pelo menos obter algum lucro. Ela não
quis dizer quantos filmes mais terão
esse lançamento simultâneo.

Outras empresas buscam meios
alternativos de ampliar a receita. A
Universal Music Group, por exemplo,
desenvolve e gerencia, por meio de uma
joint venture com a Shanghai Media
Group, novos artistas para eventos e
programas como Lycra My Show, uma
espécie de show de calouros que faz
sucesso na TV chinesa com os concor-
rentes cantando em calças justas para
promover o tecido do patrocinador.

As gravadoras também constataram
que licenciar músicas para serviços
avançados de celular, como o que per-
mite ao usuário que recebe uma chama-
da escolher toques específicos para o
autor da ligação ouvir, é outro meio de
aumentar a receita e driblar os piratas.
A cantora chinesa Yang Chengang atin-
giu o estrelato recentemente quando sua
balada Mice Love Rice tornou-se um
toque desses para cerca de 10 milhões de
celulares. Num mês, seu toque gerou
tanta receita quanto cerca de 700.000
CDs, diz a Tom Online Inc., empresa
que detém o direito autoral da canção.
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Craig Erickson, vice-presidente de
planejamento financeiro e análises da
Erickson Retirement Communities, em
Baltimore, não precisa mais esperar
por relatórios semanais ou mensais dos
gerentes de diferentes localidades para
determinar quanto cada um está gas-
tando em salário de funcionários,
refeições ou outras despesas.

Ele só precisa clicar no chamado
“software dashboard” que tem no seu
microcomputador. Ele mostra informa-
ções numa tela da mesma
forma que o painel do carro
(dashboard, em inglês) dá
informações ao motorista,
com a diferença de que traz
muito mais dados: receita,
previsões sobre a empresa
e a economia, e custos.

Usando seu dashboard,
Erickson pode, por exem-
plo, clicar num ícone
para custos de alimentos
e dar uma olhada se os
gastos deste mês estão
maiores que os do mês
passado. Outro clique e
pode identificar custos de
alimentos em cada uma
das 12 comunidades resi-
denciais de aposentados que sua empre-
sa construiu e administra. As que estão
dentro do orçamento vão mostrar uma
luz verde, as um pouco acima, amarela,
e se alguma estiver 10% ou mais fora do
orçamento, mostrará uma luz vermelha.

O uso desses programas está se espa-
lhando. Cerca de metade de 470 executi-
vos responsáveis por finanças e infor-
mática pesquisados recentemente pela
Hyperion Solutions — uma empresa de
software que faz dashboards — já os
tinham e outros 30% previram que vão
usá-los dentro dos próximos 12 meses.

Nem todo mundo está feliz com essa
nova ferramenta das corporações.
Alguns vêem o dashboard como mais
um instrumento que faz as pessoas se
concentrar apenas no momento, reagin-
do de forma exagerada diante de reali-

dades de curto prazo e ignorando a
amplitude da produtividade e inovação.
Por acompanhar de perto o trabalho dos
administradores, ele também pode
espalhar a cultura do “peguei você!”
entre os supervisores. Por sua vez,
administradores que estão sob pressão
cada vez maior podem ficar obcecados
por resultados e desprezar a qualidade
do produto ou o serviço ao consumidor.

“O aspecto negativo dos dashboards
é que os executivos podem começar a
mudar de direção e jogar os emprega-
dos para lá e para cá toda vez que virem
uma pequena alteração nos resultados”,
diz Richard Hagberg, consultor admi-

nistrativo de São Francisco.
O desafio para executivos que

hoje usam esses softwares é
convencer os empregados que
a nova tecnologia é uma fer-
ramenta para melhorar a
performance. Na Erickson,
chefes das 12 comunidades

residenciais da empresa,
que antes tinham um orça-
mento geral para alimentos
baseado em parte em como
eles mesmos avaliavam
suas necessidades, agora
seguem um rígido modelo
de preço por refeição.

“Não importa se põem
peixe, legumes ou comida congelada no
cardápio, eles têm um alvo, digamos, de
US$ 8,50 por refeição”, diz Erickson.
Dessa forma, acrescenta, “podemos ter
mais consistência de custos”.

Os executivos devem procurar além
do primeiro nível de informações dos
dashboards se quiserem descobrir pro-
blemas reais. Isso significa que os
dados devem ser analisados de maneira
elaborada. Usuários da tecnologia terão
de resistir à tentação de aplicar crité-
rios uniformes para lugares diferentes. 

Para o bem ou para o mal, os das-
hboards dão mais poder para diretores
financeiros. O executivo de finanças de
uma empresa de alimentos de Seattle
diz que agora acompanha quase todos
os dias o volume de produtos que é ven-
dido em diferentes regiões.

Gerentes acessam mais dados no
micro, mas têm de saber usá-los
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Aprendendo a viver com a pirataria
Na China, produtores de
filmes, música e games
ajustam suas estratégias
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo /  The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 27 set. 2005. Economia, p. B8.




