
As autoridades regulatórias da
União Europeia devem aceitar
uma proposta da Apple e de
quatro editoras que permitiria
que a Amazon e outros grupos
de varejo vendessem livros di-
gitais (e-books) a preços mais
baixos que a Apple, buscando
encerrar uma investigação anti-
truste e evitar multas, disse-
ram duas fontes.

Apple, Simon & Schuster,
HarperCollins — subsidiária da
News Corp —, Hachette Livre
— da Lagardere SCA — e Verla-
gsgruppe Georg von Holtzbrin-
ck — controladora do grupo ale-
mão Macmillan — apresenta-
ram a proposta à Comissão Eu-

ropeia em setembro.
A decisão surgiu depois que

as autoridades antitruste da
União Europeia iniciaram uma
investigação sobre o modelo de
cálculo de preços que as empre-
sas envolvidas adotam para
seus livros digitais, o que se-
gundo os críticos impede que a
Amazon e outros grupos de va-
rejo vendam mais barato que a
Apple.

O Penguin Group, da Pear-
son, que também está envolvi-
do na investigação, não aderiu
à proposta.

A Comissão, que em setem-
bro solicitou manifestações de
rivais e consumidores quanto à
proposta, não solicitou conces-
sões adicionais, disse uma das
fontes.

“A Comissão deve aceitar a
proposta e anunciar sua deci-
são no mês que vem", afirmou
a fonte. ■ Reuters

A AOL divulgou um lucro e uma
receita maiores que o esperado
após o forte crescimento em pu-
blicidade visto pela empresa
nos últimos sete anos. A empre-
sa disse que a receita ficou está-

vel no terceiro trimestre, em
US$ 531,7 milhões, acima da
previsão média de analistas, de
US$ 521,6 milhões de dólares,
de acordo com a Thomson Reu-
ters. A receita de publicidade
cresceu 7%, chegando a US$
340 milhões, enquanto a receita
de assinaturas para acesso aos
serviços da AOL caiu 10%, fican-

do em US$ 173,5 milhões.
A receita de assinaturas teve

sua menor taxa de queda em
seis anos. Ainda assim, há sinais
preocupantes nos resultados. A
publicidade visual doméstica,
segmento em que a AOL está fa-
zendo um grande esforço, in-
cluindo aquisições chamativas
como o Huffington Post, caí-

ram 3% no trimestre.
Isso se compara com o merca-

do global de anúncios de publici-
dade visual dos Estados Unidos,
estimado para crescer mais de
20% para US$ 14,98 bilhões, de
acordo com a empresa de pes-
quisa eMarketer.

Desde a separação de Time
Warner, em 2009, a AOL sob co-

mando do CEO Tim Armstrong
tem trabalhado para transfor-
mar a empresa de um provedor
de serviços de internet em pro-
vedor de conteúdo. “Nós temos
muito mais trabalho a fazer”,
disse Armstrong em entrevista
após o relatório de lucros. “Es-
peramos que 2013 seja um ano
de crescimento”. ■ Bloomberg
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Endesa tem lucro trimestral de US$ 135 mi

O “Master Chief” começou suas
novas aventuras ontem, com
lançamento de Halo 4, da Micro-
soft, o mais recente título na sé-
rie de videogames de grande su-
cesso para o Xbox 360. O jogo
enfrentará a série Call of Duty,
da Activision Blizzard, pela lide-
rança do mercado na tempora-
da de festas. A Microsoft espera
que o retorno do lacônico solda-
do, protegido por uma armadu-
ra verde, que protagoniza Halo
atraia legiões de jogadores quan-
do as vendas forem iniciadas à
meia-noite.

A série Halo já faturou US$ 3
bilhões desde o lançamento do
primeiro título, em 2001, e o no-
vo jogo do “Master Chief” está
chegando depois de um hiato
de cinco anos. A série, produzi-
da pela Microsoft Game Stu-
dios, abriu as portas para a com-
panhia no mundo dos videoga-
mes, no qual ela ingressou em
2001 com o lançamento do pri-
meiro Xbox.

A Microsoft, presidida por
Steve Ballmer, já vendeu mais
de 46 milhões de unidades do jo-
go, desde então, o que a ajudou
a liderar o mercado de videoga-
mes, adiante do Playstation, da
Sony e do Wii, da Nintendo.

Resta saber se o jogo, recebi-
do positivamente pela crítica,
será capaz de reanimar as ven-
das de videogames, que vêm
em queda, e se conseguirá supe-
rar “Call of Duty: Black Ops 2”,
que chega ao mercado na sema-

na que vem e disputará o posto
de jogo mais vendido de 2012. O
jogo de combate se tornou o títu-
lo mais vendido para o Xbox.

A Nintendo também está lan-
çando seu novo console Wii U,
que vem acompanhado de con-
troladores em forma de tablet,
para a temporada de festas.

A Activision Blizzard, rival
da Microsoft, está produzindo
uma versão do “Call of Duty:
Black Ops 2” especialmente pa-
ra acompanhar o lançamento
do Wii U, que chega às lojas em
18 de novembro.

“Porque há cinco anos não tí-
nhamos o Master Chief como
protagonista de um jogo, há
considerável demanda acumula-
da”, disse Ryan McCaffrey, edi-
tor executivo de Xbox no site de
videogames IGN.com.

“Call of Duty se tornou o jogo
mais popular para o Xbox, e por
isso creio que existirá concor-

rência acirrada”, disse.
Em Halo 4, o “Master Chief”

ataca e aniquila alienígenas ma-
lignos, enquanto conduz uma
busca que pode resultar no sal-
vamento de Cortana, entidade
de inteligência artificial que é
sua amiga há muito tempo.

A Microsoft, que tem grandes
esperanças quanto a Halo 4, não
mede esforços para o lançamen-
to, realizando grandes eventos
em cidades como Seattle, Ber-
lim e Londres, onde promoverá
uma aventura ainda não revela-
da no Rio Tâmisa.

Aclamado mundialmente co-
mo um dos melhores jogos de
2012, de acordo com a Metacri-
tic, o novo game deve ultrapas-
sar recordes de quantidade de
produtos vendidos no 1º dia de
lançamento em 2012, consoli-
dando seu status de blockbus-
ter mais desejado do ano.
■ Reuters

A Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), maior empresa de
energia do Chile, registrou lucro de US$ 135 milhões no terceiro
trimestre, uma queda de 44% em relação ao ano passado, por conta
da redução nas tarifas no Chile e na Argentina. Os reajustes na
Colômbia e no Peru não foram suficientes para compensar as perdas.
A Enersis, na qual a Endesa controla a maior parte dos ativos na
América Latina, teve receita de US$ 212 milhões. Bloomberg
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