
A Barnes & Noble, maior rede
de livrarias dos Estados Unidos,
informou que vai começar a
vender seu leitor digital Nook
no Reino Unido em outubro. Es-
ta é a primeira expansão interna-
cional do equipamento, que até
então era comercializado ape-
nas nos EUA. A companhia não
informou se tem planos de ven-
der o Nook em outros países,
mas analistas do setor de infor-
mática apostam que o Nook e
sua loja digital estarão disponí-
veis em 10 países no prazo de 12
meses. O negócio de livros digi-
tais e de aparelhos de leitura de-
vem se transformar num negó-
cio à parte, creem analistas.

A companhia começará a
vender seu Nook Simple Touch
através de alguns varejistas bri-
tânicos. A rede de livrarias dis-
se que indicará o nome das re-
des que venderão os produtos
em breve. Também será lança-
da uma loja online exclusiva pa-
ra o Nook no país.

O Nook tem sido um produto
popular nos Estados Unidos,
graças ao seu preço convidativo
em relação a outros tablets e lei-

tores, ajudando a Barnes & No-
ble a mitigar a queda de vendas
nas livrarias físicas.

A varejista disse ter conquis-
tado 27% do mercado de leito-
res eletrônicos nos Estados Uni-
dos, mas também tem cortado

os preços do Nook na tentativa
de concorrer com o leitor digital
Kindle e o tablet Kindle Fire, am-
bos da Amazon — e, dessa for-
ma, comprimindo as margens.
A venda do aparelho nas 691 lo-
jas físicas da Barnes & Noble aju-
dou na sua popularização.

Concorrência
Em 2010, um ano depois do lan-
çamento do Nook Color — ver-
são em cores do leitor — a Ama-
zon lançou seu Kindle Fire com
preço similar ao de seu princi-
pal concorrente. No mês passa-
do, o Google lançou seu Nexus 7
e, em breve, a Apple deverá
apresentar seu novo tablet de
preço mais acessível.

O Nook Color de 8 giga de me-
mória, que será descontinuado,
está sendo vendido com 10% de
desconto, a US$ 179 — para efei-
tos de comparação, o Nexus 7 e
o Fire são comercializados a
US$ 199. No ano passado, a ven-
da de produtos digitais voltados
para o Nook, entre livros e apli-
cativos, rendeu US$ 483 mi-
lhões, 100% a mais do que em
2010. ■ Bloomberg e Reuters

Um grupo de 40 pessoas da Associação Brasileira
de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma)
embarca hoje para os Estados Unidos para
visitar as maiores redes de drogarias locais,
entre elas a loja protótipo do varejista Walgreens.

Redecard será uma das patrocinadoras da 30ª Bienal
de São Paulo, que tem início no próximo dia 7.
A exposição faz parte de uma série de projetos
de cultura, que, no total, receberam R$ 5,4 milhões
da empresa ao longo do primeiro semestre.

Deolhonas farmáciasamericanas

RedecardnaBienaldeSãoPaulo

IntercâmbioemaltaemSãoPauloFilhosmaisconectados

A EF, que possui 400 escolas em mais de 50 países,
acaba de abrir mais um escritório de representação
no Brasil, na cidade de Santos (SP). Com isso,
a empresa chega a 12 unidades no estado
paulista e prevê mais duas ainda neste ano.

Embora o Dia dos Pais não seja uma das datas mais importantes do comércio, as lojas
on-line não têm do que reclamar neste ano. O e-commerce registrou aumento de 15,4%
no volume de vendas nas semanas que antecederam a data, em comparação com o mesmo
período de 2011. Os dados foram levantados pela ClearSale, empresa de gestão de risco
de fraude na internet e, de acordo com a pesquisa, o produto mais vendido foi celular.
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Barnes & Noble leva o
Nook para fora dos EUA
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O filme de ação “Os Mercenários 2” ficou em
primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos
e Canadá no último final de semana. O longa,
comSylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger,
alcançou US$ 28,8 milhões, segundo a distribuidora
Lions Gate Entertainment. O vencedor da semana
passada, “O Legado Bourne”, com Jeremy Renner,
caiu para segundo lugar, com US$ 17 milhões. Reuters

A tão esperada loja virtual da Amazon ainda
não deu as caras no país mas, em compensação,
o braço de TI da varejista vem ganhando espaço
no mercado brasileiro. Segundo uma parceira
da empresa, a Dedalus, a Amazon Web Services
(AWS) incluiu recentemente o Grupo Pão de
Açúcar em sua carteira de clientes. A rede
varejista agora usa a “nuvem” da americana
para armazenar dados, como já fazem
empresas como SulAmérica e Avianca.
Aproveitando o bom momento, a AWS realiza
hoje um evento em São Paulo com presença
do CTO global da Amazon.com, Werner Vogels,
o guru de tecnologia da gigante do varejo.
O executivo falará sobre inovação e
tendências na área de cloud computing.

encontrodecontas@brasileconomico.com.br

VETERANOS

Tite
Técnico do Corinthians, indignado
com possível simulação de falta
do craque Neymar no domingo

R$ 150 mi
é a meta de receita para 2013
da mineira Maricota Alimentos,
conhecida pelo pão de queijo
congelado que é exportado até
para o Oriente Médio. Em 2012
a previsão é atingir R$ 120 mi.

Leitor digital será vendido no Reino Unido a partir de outubro; produto
tempreço parecido comoNexus, do Google, e do Kindle Fire, da Amazon

GIRO RÁPIDO

WilliamJ.Lynch,daBarnes&
Noble:expansão internacional

“É mau exemplo
para o meu filho”

Vogels,daAmazon: encontro
comclientesbrasileiros
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 33.




