
O comércio eletrônico brasilei-
ro faturou mais do que o espera-
do com a terceira edição da “Bla-
ck Friday” no Brasil, montante
recorde para um único dia de
vendas, ao oferecer descontos
de até 80% em produtos de di-
versos segmentos, apesar de
problemas como apagão em
uma parcela dos sites partici-
pantes e maquiagem de preços,
na sexta-feira.

Segundo levantamento da
ClearSale, empresa especializa-
da em autenticação de compras
virtuais, as vendas online no

dia 23 de novembro somaram
R$ 217 milhões, mais que o do-
bro em relação aos R$ 100 mi-
lhões apurados um ano antes.

O portal Busca Descontos,
que trouxe ao Brasil o evento
herdado dos norte-america-
nos e reúne todas as ofertas em
um único site (www.blackfri-
day.com.br), projetava R$ 135
milhões para as 24 horas de
vendas.

No Brasil, a edição deste ano
da Black Friday teve mais de
300 sites participantes — mais
de seis vezes o número de 2011.

“A Black Friday Brasil supe-
rou nossas expectativas, tanto
em vendas como na repercus-
são. As lojas que souberam apro-
veitar a data venderam muito”,
afirmou o presidente do Busca
Descontos, Pedro Eugênio.

Ao todo, foram realizados
541.486 pedidos, com ticket mé-
dio de R$ 401, sendo que as cate-
gorias mais buscadas foram ele-
trônicos, informática, celula-
res, eletrodomésticos e games.

A maior parte dos acessos veio
da região Sudeste do país, que res-
pondeu por 71,5%, seguida por
Sul (11,2%) e Nordeste (9,9%).

Mas, apesar da disparada nas
vendas, a repercussão da data
não teve saldo tão favorável

quanto o previsto, resultando
em um cenário de queixas por
parte de consumidores.

Segundo o Busca Descontos,
na primeira hora de abertura fo-
ram registrados mais de 75 mil
acessos simultâneos, sete vezes
superior ao volume visto no
ano passado.

Os sites das principais varejis-
tas participantes do evento so-
freram lentidão causada pelo
congestionamento de acessos e,
em alguns casos, consumidores
não conseguiram concluir as
compras.

Empresas como a B2W, dona
dos sites Submarino, America-
nas.com e ShopTime, admiti-
ram que o “surpreendente au-
mento de visitas... causou difi-
culdades de compras para al-
guns clientes”, apesar do prepa-

ro para o alto volume de aces-
sos. Já a prática de maquiagem
de preços — quando a empresa
eleva o valor de um produto na
véspera do evento para que o
desconto pareça maior do que é
de fato — levou o Procon-SP a
notificar na sexta-feira as vare-
jistas Extra (lojas física e vir-
tual), Ponto Frio, Submarino,
Americanas.com, Wal-Mart, Sa-
raiva e Fast Shop.

Alegando "indícios de ma-
quiagem nos descontos, com ba-
se em denúncias que chegaram
do consumidor nos tradicionais
canais de atendimento e redes
sociais do órgão", o Procon-SP
deu prazo para receber respos-
tas até 30 de novembro.

Nos Estados Unidos, a Black
Friday é uma das datas mais im-
portantes para o varejo. ■

A Nintendo anunciou ontem
que vendeu mais de 400 mil
unidades do console de video-
games “Wii U” nos Estados Uni-
dos, na primeira semana após o
lançamento do aparelho. A Nin-
tendo, que tem gradualmente
perdido espaço para o Xbox
360, líder da indústria fabrica-
do pela Microsoft, precisa que
o Wii U seja um sucesso para re-
verter anos de perdas de parti-
cipação. O aparelho tem con-
troles equipados com tela sensí-
vel ao toque.

O lançamento do console
ocorreu em um momento em
que a indústria de videogames
está sob ameaça do crescente
mercado de jogos para smar-
tphones e tablets. O Wii U che-
gou às prateleiras norte-ameri-
canas em 18 de novembro.

O antecessor do Wii U, o Wii,
lançado em 2006, foi o console
ao lado do PlayStation 3 e do
Xbox 360 que mais acumulou
vendas ao redor do mundo,
com mais de 97 milhões de uni-
dades vendidas. Os aparelhos
de Sony e Microsoft venderam
68,3 milhões e 70,1 milhões, res-
pectivamente, de acordo com o
site “VGChartz”.

Indústria em transição
A indústria de videogames está
à beira de mais uma transição.
Mas o que vem por aí poderá ser
mais uma reviravolta que mu-
danças suaves em relação ao pas-
sado. Ao longo do caminho, os
gastos com videogames subiram
de US$ 6 bilhões anuais no iní-
cio dos anos 1990 para cerca de
US$ 25 bilhões no ano passado,
pela estimativa da Associação
de Software de Entretenimen-

to (ESA, na sigla em inglês).
A despeito dos preço, o Wii U

chega num momento de incerte-
za para o setor. O preço de tabela
grátis é o maior ponto de venda
para as dezenas de milhões de jo-
gadores que gravitaram para os
jogos móveis e online jogados em
smartphones, tablets e Facebook
— em vez de comprar um conso-
le de jogos específico por cerca
de US$ 300 mais US$ 50-US$ 60
por jogo. ■ Com Redação

LANÇAMENTO

A Apple solicitou a um tribunal
federal a inclusão de seis produ-
tos ao processo de infração de
patentes contra a Samsung Elec-
tronics. O caso representa um
dos dois processos de infração
de patentes que correm no Tri-
bunal Distrital dos Estados Uni-
dos em San Jose, movido pela
Apple contra a Samsung.

Um processo anterior que en-
volvia diferentes patentes resul-
tou, em 24 de agosto, em US$
1,05 bilhão a serem pagos pela
Samsung. A Apple, presidida
por Tim Cook, considera acres-
centar ao processo o Samsung
Galaxy S 3, que opera com o no-

vo sistema operacional Android
"Jelly Bean", o Samsung Galaxy
Tab 8.9 Wifi, o Samsung Galaxy
Tab 2 10.1, o Samsung Rugby
Pro e o Samsung Galaxy S III Mi-
ni, segundo documento divulga-
do pela empresa. “A Apple agiu
de forma rápida e diligente para
determinar que estes produtos
recém-lançados violam muitas
das mesmas reivindicações já
alegadas pela companhia”, afir-
mou em comunicado.

Representantes da Samsung
não retornaram imediatamente
pedidos de comentário. A Ap-
ple entrou com o segundo pro-
cesso em fevereiro, alegando
que vários produtos da Sam-
sung, incluindo o Galaxy Ne-
xus, infringiam oito patentes. A
Samsung negou as infrações e
contra-atacou alegando que o
iPhone e o iPad infringem oito
de suas patentes. ■

Nokia apresenta celulares Asha de US$ 60

E-commerce no Brasil fatura R$ 217 mi em um dia

A Nokia apresentou ontem os celulares Asha 205 e Asha 206,

que custarão cerca de US$ 60, excluindo subsídios e impostos.

Os dois modelos começam a ser vendidos ainda neste trimestre.

A fabricante finlandesa revelou também o dispositivo Slam,

que permite aos usuários compartilhar arquivos multimídia,

como fotos e vídeos, quase simultaneamente com amigos que

estiverem próximos, via Bluetooth. Reuters
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