
A Microsoft investirá US$ 300
milhões em uma nova subsi-
diária criada em conjunto
com a Barnes & Noble. Juntas,
as empresas vão desenvolver
a nova versão do Nook, o lei-
tor de livros digitais da rede
de livrarias, já com o Windo-
ws 8, nova versão do sistema
operacional da gigante da tec-
nologia, e venderão livros digi-
tais. Com o negócio, a Barnes
& Noble ganhará mais poder
de fogo para competir com o
Kindle, o leitor da Amazon, e
o iPad, da Apple.

Expectativa
O acordo avalia o novo negó-
cios em US$ 1,7 bilhão. As ações
da varejista de livros chegou a
subir quase 70% na segunda-fe-
ria na Bolsa de Nova York.

A Microsoft, presidida por
Steve Ballmer, terá uma fatia de
17% da nova empresa, tempora-
riamente chama Newco -que se-
rá administrada pela Barnes &
Noble, a maior rede de livrarias
dos Estados Unidos.
O movimento acontece em um
momento no qual a Microsoft
busca gerar expectativa em tor-
no de seu sistema operacional

Windows 8, que também pode-
rá ser usado em tablets, e que
chegará ao mercado no segun-
do semestre.

O negócio anunciado na últi-

ma segunda-feira, inclui tam-
bém a compra de uma fatia, pe-
la Microsoft, da unidade de li-
vros para ensino superior. O
negócio foi bem avaliados pe-
los analistas. “A transação dá à
Barnes & Noble um parceiro
muito maior e com bolsos mais
fundos, e proporciona maior al-
cance”, disse Peter Wahls-
trom, da Morningstar. “Nos úl-
timos dois anos, a rede de livra-
rias estava sendo pressionada
contra a parede pela concor-
rência dos e-readers”.

Microsoft e a livraria também
deram fim ao litígio que envol-
viam suas patentes. No ano passa-
do, a Microsoft entrou com ações
por infração de patentes contra a
Barnes & Noble a respeito do
Nook como parte de seu ataque
aos dispositivos que utilizam o sis-
tema Android do Google.

A Barnes & Noble investiu mi-
lhões de dólares no desenvolvi-
mento do Nook. A primeira ver-
são chegou ao mercado em
2009, dois anos depois do Kind-
le, um dos e-readers mais popu-
lares dos EUA. A empresa disse
em janeiro que poderia separar
o negócio de livros digitais, que
inclui o Nook. ■ Reuters

As operadoras de telefonia te-
rão de buscar parcerias globais
para dar conta do crescente au-
mento do tráfego de dados no
mundo. Por isso, o desafio para
os próximos anos é criar um
modelo de negócios no qual as
exigências de complexos siste-
mas compartilhados não redu-
za à míngua a receita principal.
É o que revela pesquisa da con-
sultoria KPMG.

Nesta segunda edição, o estu-
do realizou entrevistas em mais
de 60 países, inclusive no Bra-
sil, e constatou que o avanço de
aplicações de pagamento por te-
lefone e a convergência de servi-
ços é apontado por mais de 70%
dos executivos da área de teleco-
municações como o principal
obstáculos a ser superado para
conter a perda de faturamento.

“No caso de pagamentos e
banco móvel, por exemplo, o

número de transações realiza-
das aumentará e será preciso fa-
zer acordos com grandes ban-
cos, ampliando o número de
envolvidos. E, quando você
tem mais pontos de transação e
de parceiros, aumenta o núme-
ro de pontos que precisam de
controle”, afirma Tim Norris,
diretor de Performance e Tec-
nologia da KPMG.

No que diz respeito à conver-
gência, processo pelo qual Vivo
e Claro estão atravessando - e
pelo qual a Oi já passou -, as per-
das de receita podem surgir de
integração de sistemas de co-
brança e da própria convergên-
cia de rede. “Ter uma fatura úni-
ca é uma meta e também um
grande desafio”, observa.

Para evitar prejuízos, o espe-
cialista diz que as operadoras
precisarão investir em recursos
humanos e em tecnologia para
ter mais pontos de controle das
transações. Ele sugere, inclusi-
ve, que a equipe seja centraliza-
da. "Quando o RH está espalha-
do, se diminui a inteligência co-
letiva. Num só lugar, a massa
crítica melhora.” ■

O Terra, cujos websites atraem
quase 100 milhões de visitantes
por mês na América Latina e
nos Estados Unidos, pretende
oferecer filmes e música online
na Espanha e em Portugal neste
ano como estratégia para uma
expansão europeia, de acordo
com fontes do setor.

A empresa de mídia, unidade
da Telefónica, vai introduzir o
serviço de música Sonora na Es-
panha até o fim de maio, segui-
do pelo serviço de filmes Sun-
dayTV no quarto trimestre (os
serviços já estão disponíveis no
Brasil). O Terra pretende adicio-
nar esses serviços em Portugal
este ano e ampliar para outros
países da Europa a partir de
2013. O Terra está em negocia-
ções com gravadoras e estúdios
de cinema incluindo Universal
Music Group, da Vivendi, Fox,
da News Corp., Walt Disney Co.
e Warner Bros., da Time Warner

Inc. para reforçar a oferta nos
serviços Sonora e SundayTV.
Com cerca de 1.100 funcioná-
rios, o Terra também está procu-
rando um diretor para as opera-
ções ibéricas. Está sondando
executivos de companhias co-
mo Facebook, Google e Micro-
soft, diz a fonte. A Telefónica se
negou a comentar o assunto.

Com a Telefónica lutando pa-
ra conter o declínio nos lucros
dos serviços telefônicos em
meio a concorrência, redução
do consumo e desemprego cres-
cente em seu mercado de ori-
gem, a operadora está buscando
crescer por meio de parcerias e
acordos dentro de sua divisão
digital. O Terra, com sede em
São Paulo, já oferece conteúdo
como notícias online na Espa-
nha. Seus sites em espanhol e
português atraem 7 milhões de
visitantes únicos por mês. A
companhia tem como meta ele-
var o número para 10 milhões
até o final deste ano e gerar re-
ceita de US$ 10 milhões a partir
destes clientes. ■ Bloomberg

Pesquisa revela que desafio é
criar modelo de negócio em que
parcerias não encolham receita

Serviços, já disponíveis no Brasil,
serão lançados na Europa até
meados de 2013, dizem fontes

Teles buscam opções para
evolução do tráfego de dados

Terra venderá filmes e música
on-line na Espanha e Portugal
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Supermercados mineiros têm alta de 8,78%
nas vendas do primeiro trimestre de 2012

ESPORTE

Kellness faz acordo com a Track &Field para
oferecer produtos em corridas de rua
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Microsoft entra no
mercado de e-books
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O faturamento dos supermercados de Minas Gerais apresentou
expansão de 8,78% no primeiro trimestre de 2012, em comparação
com igual período do ano passado, aponta “Termômetro de Vendas”,
pesquisa da Associação Mineira de Supermercados. Em março,
mês de referência da pesquisa, sobre o mesmo mês do ano passado,
o resultado foi de 8,73%. Em fevereiro, houve aumento de 6,20%.

A Kellness, marca da Kellogg’s, acaba de fechar uma parceria
com a Track & Field Run Series, um dos maiores circuitos
de corrida de rua. O acordo visa oferecer nas tendas exclusivas
os quatro sabores de Kellness. Segundo a empresa, o plano
é incentivar ações que promovam qualidade de vida por meio de
uma alimentação balanceada aliadas à prática de exercícios físicos.

Gigante do software injeta US$ 300 millhões em subsidiária criada em
conjunto com rede de livrarias Barnes & Noble; negócio vale US$ 1,7 bilhão

Fonte: Empresas

NA BRIGA PELOS E-BOOKS

Negócio reúne Microsoft 
e Barnes & Noble

VALOR DE MERCADO

US$ 1,7 bilhão

OBJETIVOS

PARTICIPAÇÃO

   Desenvolvimento do novo tablet  
Nook com Windows 8
   Venda de livros digitais

MicrosoftBarnes & Noble
82% 18%

SteveBallmer,CEOdaMicrosoft: parceriaestratégicaparabrigarcomostablets iPadeKindle
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 23.




