
As autoridades regulatórias da
União Europeia encerraram
uma investigação antitruste so-
bre preços de livros digitais (e-
books) ontem, aceitando uma
oferta da Apple e de quatro edi-
toras de afrouxar restrições de
preços impostas à Amazon e ou-
tros grupos de varejo.

A decisão confere ao grupo
de varejo on-line Amazon a vi-
tória em sua tentativa de ven-
der e-books a preços mais bai-
xos que os dos rivais, em um
mercado de rápido crescimen-
to. A Reuters antecipou em no-
vembro que a Comissão Euro-
peia aceitaria a proposta de
acordo.

A Comissão Europeia anun-
ciou ontem que as concessões
da Apple e das editoras haviam
atenuado a preocupação quanto
aos efeitos anticompetitivos de
seus acordos de preços.

“O compromisso proposto
pela Apple e pelas quatro edito-
ras irá restaurar as condições

normais de concorrência nesse
mercado novo e de rápido movi-
mento, beneficiando os compra-
dores e leitores de e-books”,
disse o comissário de concor-
rência da União Europeia, Joa-
quin Almunia.

Acordos suspensos
A Apple e as editoras se oferece-
ram para permitir que os grupos
de varejo determinem preços
ou descontos por um período
de dois anos, e suspender por
cinco anos os acordos de trata-
mento preferencial entre elas.
Esses acordos impediam que as
editoras Simon & Schuster; Har-
perCollins, da News Corp; Ha-
chette Livre, da Lagardere SCA;
e Verlagsgruppe Georg von Holt-
zbrinck, controladora da edito-
ra alemã Macmillan, assinas-
sem contratos com varejistas ri-
vais que permitissem a elas ven-
der livros a preços inferiores
aos da Apple.

Os acordos, que segundo crí-
ticos impedem que a Amazon e
outros grupos de varejo concor-
ram com a Apple em termos de
preço, resultaram em uma in-
vestigação antitruste da União
Europeia em dezembro do ano
passado. ■

As ações da Apple podem estar
em queda devido às preocupa-
ções dos investidores quanto à
concorrência crescente que a
empresa enfrenta, mas visitas a
lojas e entrevistas com compra-
dores de tablets e smartphones
nos dez últimos dias sugerem
que os consumidores de todo o
mundo não compartilham mui-
to dessa visão negativa.

Tablets e outros aparelhos
móveis são os eletrônicos mais
procurados nestas compras de
fim de ano, e a Reuters entrevis-
tou mais de 70 compradores e
funcionários de lojas em Syd-
ney, Seattle, Palo Alto, Xangai,
Bangalore, Cingapura, Paris,
Londres, Cidade do México e
Boston para descobrir o que
atrai e não atrai compradores.

As lojas da Apple e de eletrô-
nicos estavam muito movimen-
tadas na semana passada, em
contraste com as lojas temporá-
rias da Microsoft para a promo-
ção do Windows 8 e do tablet
Surface, que recebiam muito
menos compradores. A Sam-
sung parecia estar realizando
um trabalho agressivo de mar-
keting, promovendo a linha Ga-
laxy e outros produtos com car-
tazes e placas em muitas lojas.

Os consumidores repararam
na promoção, mas apenas em
Bangalore e Cingapura a maio-
ria das pessoas entrevistadas pe-
la Reuters via a Samsung como
marca preferencial.

A Nokia, enquanto isso, pare-
ce ter praticamente desapareci-
do das linhas de frente na guer-
ra de varejo. Os aparelhos Ama-
zon Kindle também não tinham
grande presença, embora isso
provavelmente reflita o foco da
empresa em vendas on-line.

A Apple e concorrentes estão
disputando território nas vitri-
nes, fazendo publicidade e mo-
bilizando exércitos de funcioná-
rios para conquistar a multidão
de compradores que visitará os
shoppings de todo o planeta nas
próximas semanas.

A fidelidade à linha de produ-
tos da Apple parece ser a maior
vantagem para a companhia ca-
liforniana, no momento em que
consumidores da Europa, Ásia e
Estados Unidos pesam os prós e
contras de trocar uma marca
por outra.

Compradores mencionaram
os respectivos acervos de músi-
ca e vídeo no iTunes e a facilida-
de de uso como motivos para
manter o iPhone e o iPad.

“Acabei de ensinar à minha
avó persa, que tem 77 anos e
não fala inglês, a usar o iPho-
ne”, disse Soheil Arzang, 27
anos, estudante de Direito em
Palo Alto, Califór-
nia. “Um computa-
dor com Windows
há botões demais. É
confuso. Converti
meus pais oficial-
mente ao iPhone,
Mac e iPad”, acres-
centou.O pai dele
“costumava com-
prar na Best Buy, mas agora pre-
fere ir à loja da Apple”, disse Ar-
zang em uma unidade perto da
sede da companhia.

Em Paris, Max Cevenne, 62,
um fotógrafo cujo iPad foi rouba-
do recentemente, estava ques-
tionando o vendedor sobre a
compatibilidade de um tablet
Galaxy de 10 polegadas com um
computador doméstico.

“O Samsung me atrai porque
tem cartão SD é mais flexível
em termos do hardware e soft-
ware que se podem usar com

ele”, disse Cevenne em uma uni-
dade da Fnac. “Mas posso termi-
nar optando de novo pelo iPad
porque já uso outros produtos
da Apple”.

Na loja de departamentos Jo-
hn Lewis, em Londres, Joanna
Sargent estava olhando um Kin-
dle Fire, da Amazon, mas, por
ter comprado três iPad Minis pa-

ra seus filhos, disse
que provavelmente
optaria pelo produ-
to que já conhece.

“Pensei em com-
prar outro tablet,
mas, ainda que eles
sejam mais baratos,
é preciso recom-
prar tudo”, afir-

mou. “Teria de comprar todas
as minhas músicas de novo, e is-
so é algo que se deve levar em
conta.” John Owen, engenhei-
ro ferroviário de Didcot, Oxfor-
dshire, tinha a mesma opinião:
“A Apple me conquistou”.

Apenas três anos depois de
seu lançamento, os tablets são
um item indispensável. Em
uma pesquisa que a Ipsos fez
nos EUA entre 8 e 11 de dezem-
bro, 30% dos 1.330 entrevista-
dos disseram estar pensando
em adquirir um tablet. ■

A Sprint Nextel, controladora
majoritária da Clearwire, fez
uma oferta de US$ 2,1 bilhões
para comprar o restante da pro-
vedora de serviços de conexão
sem fio mas provavelmente terá
de oferecer mais dinheiro para
assegurar um acordo.

A Clearwire, que disse estar
analisando a oferta, viu sua
ação disparar mais de 11% para
US$ 3,06 após a oferta, superan-
do o preço da oferta de Sprint,
de US$ 2,90, e sugerindo que os
acionistas esperam uma propos-
ta melhor. A Sprint disse que
também vai fornecer financia-
mento de US$ 800 milhões para
a Clearwire caso acionistas acei-
tem a oferta de US$ 2,90.

Mas analistas dizem que os

acionistas da Clearwire prova-
velmente não aceitarão a oferta
da Sprint, que permitiria à ter-
ceira maior provedora de servi-
ços de telefonia móvel dos EUA
assumir completamente o con-
trole das frequências detidas pe-
la Clearwire, para incrementar
seus próprios serviços de trans-
missão de dados.

Embora a Clearwire esteja bus-
cando novos financiamentos,
analistas dizem que a necessida-
de não é tão urgente para que a
empresa aprove a oferta da
Sprint. “Com um ano de liquidez
e a alternativa de captar recursos
adicionais ou refinanciar dívida
neste nível, a Clearwire tem op-
ções, e não vemos porque a com-
panhia necessariamente aceitaria
a oferta de US$ 2,90 ”, disse o ana-
lista Philip Cusick, do JPMorgan.
Jennifer Fritzsche, do Wells Far-
go, disse que o preço da oferta da
Sprint é fraco perto de outros
acordos no segmento de teleco-
municações dos EUA que envolve-
ram a venda de frequências. ■

LEVANTAMENTO

Jovens usam smartphone antes de sair da cama

Amazon vence
briga por e-book

Nove entre dez jovens checam seus smartphones para ver e-mails, ler

textos e se relacionar nas mídias sociais antes mesmo de sair da cama.

É o que revela a pesquisa divulgada pela Cisco. Além do uso dos

smartphones logo pela manhã, foi identificado que 60% dos jovens

checam compulsivamente a atualização de conteúdos. Em grande

parte, a busca por novidades deve-se ao Facebook, já que 87%

dos jovens pesquisados dizem ter um perfil na rede social.

Apple é a preferida
entre consumidores
Pesquisa feita pela Reuters
aponta pouco interesse de
clientes por Nokia e Microsoft

Sprint faz uma oferta de
US$ 2,1 bi por Clearwire

Marcello Casal Jr/ABr

Jerome Favre/Bloomberg Editoras vão suspender
acordos de vendas preferenciais
feitos com a concorrência

Proposta deve ser rejeitada
por acionistas, que aguardam
preço maior pelos papéis

Acervos de
música e vídeo
e facilidade de
uso mantêm
cliente fiel

à marca

Leila Abboud e Alistair Barr
Reuters

Por Himani Sarkar e

Sinead Carew
Reuters

Facilidadedemanuseioéum dosfatoresdeatraçãodosclientes

Foo Yun Chee
Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 dez. 2012, Empresas, p. 17.




