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Rede Staples inicia
venda de impressoras 3D

licenças do Windows 8 foram vendidas até o início do ano, segundo a Microsoft. Mas a
empresa não atualizou os dados do último trimestre, quando as vendas de PCs caíram

A Barnes & Noble adicionou,
ontem, a loja de aplicativos
Google Play a seus tablets
(Nook HD e HD+). O objetivo
da empresa – maior cadeia de li-
vrarias dos EUA – é tornar seus
aparelhos mais atraentes para
os consumidores e, assim, ten-
tar roubar a atenção de concor-
rentes como o Kindle, da Ama-
zon.com, e o iPad, da Apple.

A mudança vai aumentar o

número de aplicativos nos ta-
blets de 10 mil para 750 mil
(mesma quantidade disponível
no iPad). Trata-se de um esfor-
ço para remediar o que a empre-
sa reconhece como o calcanhar
de Aquiles do Nook: uma sele-
ção limitada de “apps” ou soft-
wares.

“Este acordo é para preen-
cher essa lacuna. Consumido-
res nos disseram que queriam
mais aplicativos”, afirmou o
CEO da Barnes & Noble, Wil-
liam Lynch, à Reuters.

Os tablets Nook HD e Nook
HD+ vendidos nas lojas desde
ontem já têm Google Play insta-
lado. Os que já são clientes po-
derão fazer o download na loja

online da Nook e via atualiza-
ção automática. Os tablets
também contarão com servi-
ços do Google, como Gmail,
YouTube e Google Maps

“É um realce positivo do
produto. Adicionar funciona-
lidades do Android é um
grande passo. Isso torna o
dispositivo competitivo”,
afirmou a analista da Forres-
ter Research, Sarah Rotman
Epps.

Ela ressaltou, porém, que a
estratégia não mudava o jogo
na competição contra as
grandes empresas de tecnolo-
gia, cujos dispositivos têm
mais visibilidade./ AGÊNCIAS
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A pequena nação caribenha de
Antígua e Barbuda pode ser o
primeiro país do mundo a ter
um site pirata mantido pelo go-
verno. Em breve, o país terá
uma licitação para decidir
quem montará uma platafor-
ma pirata, em que filmes e mú-
sicas poderão ser baixados sem
que nem um centavo de direi-
tos autorais vá para seus pro-
prietários.

O candidato mais cotado pa-
ra vencer a licitação é o Pirate
Bay, maior site mundial de com-
partilhamentode arquivos.Fun-
dado na Suécia em 2003, o Pira-
te Bay atua ilegalmente em al-
guns países e vive batendo de

frente com a lei. Atualmente,
um de seus criadores está preso.

A iniciativa de Antígua se tor-
na ainda mais inusitada porque
opaís de cerca de 80 milhabitan-
tes tem o aval da Organização
Mundial do Comércio (OMC)
para levá-la adiante. A entidade
decidiu que Antígua e Barbuda
está isenta de pagar direitos au-
torais para conteúdo feito nos
EUA para compensar práticas
americanas que devastaram
uma das atividades mais bem-
sucedidas da pequena ilha, os jo-
gos de azar online.

Antígua é uma nação pioneira
na jogatina virtual. Abriu as li-
cenças para os cassinos online
em 1994, tornando-se um dos
centros mundiais desse tipo de
diversão. Em 2000, o país era
responsável por 61% do merca-
do mundial de jogos online a di-
nheiro.

Em 2002, os Estados Unidos
proibiram os jogos de azar vir-
tuais e passaram a perseguí-los
na rede. Segundo o site da asso-

ciação dos jogos de azar de Antí-
gua, ações americanas incluí-
ram cancelamento de cartões
de crédito, ameaças a anuncian-
tes e processos judiciais contra
operadores de sites.

O setor em Antígua e Barbu-
da sentiu o baque. O resultado
foi “a perda de milhares de em-
pregos e o confisco de bilhões
de dólares pertencentes a opera-
dores de jogo e seus clientes”,

segundo o ministro das Finan-
ças de Antígua, Harold Lovell.
Em 2007, a participação mun-
dial do país nos jogos online a
dinheiro tinha caído para 7%.

Como medida de compensa-

ção, Antígua e Barbuda recebe-
ram autorização da OMC para
montar um portal de download
de conteúdo americano isento
de pagamento de direitos auto-
rais. O governo de Antígua pro-
mete oferecer filmes, progra-
mas de TV, música e software. O
dinheiro poderia vir de propa-
ganda, cobrança por download
ou assinatura.

Negociações. Uma fonte liga-
da ao governo da nação caribe-
nha revelou ao site Torrent
Freak que o Pirate Bay seria um
excelente parceiro para levar a
empreitada adiante. Por sua
vez, o Pirate Bay disse ao Tor-
rent Freak que “adoraria aju-
dar”. Nenhuma negociação ofi-
cial entre as duas partes teria co-
meçado ainda.

A preferência pelo Pirate Bay
viria da projeção mundial que o
site tem, além do fato de ser
uma organização que não se inti-
midaria diante de uma provável
pressão americana.

O procurador-geral de Antí-
gua garantiu que conteúdo de
proprietários não americanos
não será incluído no portal.

Barnes&Noble adota aplicativo
do Google para turbinar tablet

Governo de país caribenho fará licitação para site pirata
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Microsoft
se prepara
para futuro
sem PCs
Empresa foca em serviços e aparelhos para
enfrentar os concorrentes Google e Apple

Dilema. Preferência dos consumidores por tablets e aparelhos portáteis elevam preocupação sobre o futuro do Windows

A maior rede de produtos para
escritório dos Estados Unidos,
a Staples, anunciou o início das
vendas de impressoras 3D em
suas lojas.

O primeiro modelo a ser ven-
dido é a The Cube 3D, da 3D Sys-
tems, disponível em cinco co-
res – verde, rosa, azul, branco e
cinza – por US$ 1.299,99 (R$2,6
mil). O produto capaz de impri-
mir objetos em 16 cores diferen-
tes já está disponível na loja onli-
ne da rede, mas deve chegar às
lojas físicas apenas em junho.

Quem não mora nos Estados
Unidos ou Canadá terá de espe-
rar um pouco mais para ter aces-
so à novidade, já que o site entre-
ga pedidos apenas nos dois paí-
ses.

A venda da impressora é mais
um passo da rede Staples para
aliar seu nome à alta tecnologia.
No fim de 2012, a Staples já ha-
via anunciado um serviço de im-
pressão 3D nas suas lojas.

Revolução. A impressão 3D é
apontada como a próxima gran-
de revolução manufatureira
por permitir que qualquer pes-

soa fabrique coisas que antes só
empresas maiores conseguiam.
Com a popularização desse tipo
de equipamento, novos fabri-
cantes podem surgir em espa-
ços pequenos, como garagens.

Com o barateamento e disse-
minação das máquinas que con-
seguem produzir objetos físi-
cos a partir de desenhos no com-
putador, muitas perspectivas
comerciais e industriais são
criadas. E não são apenas novos
jeitos de fabricar, mas novos jei-
tos de pensar a fabricação.

Essas máquinas funcionam
como as impressoras conven-
cionais, de tinta, só que em três
dimensões. Não imprimem pá-
ginas, mas objetos inteiros,
usando plástico ou outros mate-
riais. Com movimentos sequen-
ciais, elas vão depositando a ma-
téria-prima em camadas que,
ao final, podem virar o que a
imaginação do dono mandar. /
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Seis meses depois do lança-
mento do Windows 8, e pouco
depois da divulgação de um re-
latório trimestral que causou
surpresa por sua solidez, os
observadores da Microsoft le-
vantam as seguintes ques-
tões: será que a companhia é a
tartaruga lerda, mas persis-
tente, que vence as lebres do
setor – Google e Apple? Ou se-
rá que a queda drástica do
mercado de computadores, a
resposta morna ao Window 8,
e a presença ainda ínfima nos
tablets e smartphones são si-
nais de um futuro ameaçador
para a empresa?

Os analistas concordam que
a Microsoft é uma companhia
em transição, que saiu de uma
posição de domínio em um
mundo centrado no Windows e
nos computadores para se tor-

nar uma empresa que oferece
serviços e aparelhos.

De fato, enquanto a área de
“serviços” está decolando ago-
ra, a companhia não vai tão bem
na área de aparelhos, com exce-
ção do seu videogame Xbox. O
Office 365, o modelo de assina-
tura para o Office, deverá se tor-
nar uma operação de US$ 1 bi-
lhão até o final de junho.

Embora a curva de crescimen-
to do Windows esteja se acha-
tando, o Office continua forte, e
a divisão de servidores da Micro-
soft, que abrange produtos e ser-
viços para uso corporativo, con-
tinua crescendo consistente-
mente todos os trimestres.

“Muitas pessoas não reconhe-
cem que a Microsoft oferece
uma grande diversificação”, dis-
se Al Gillen, analista da empre-
sa de pesquisa IDC. “Ainda que
o negócio de clientes Windows
pare de crescer novamente –
embora não ache que isto vá
acontecer –, as outras divisões
da companhia têm um bom de-
sempenho e não são prejudica-
das pela divisão do Windows.”

As operações do Windows
continuam sendo uma das divi-
sões da Microsoft que mais ge-
ram lucros e talvez seja a mais
identificada com a companhia.

Os lucros da divisão, depois
de ajustes na área contábil, per-

maneceram inalterados, segun-
do o relatório do último trimes-
tre da Microsoft, encerrado em
31 de março.

Para muitos analistas, esse
foi um desempenho relativa-
mente bom, considerando a
queda de 11% a 14% das vendas
de computadores no mesmo tri-
mestre, como mostraram as em-
presas de pesquisa de mercado
Gartner e IDC.

Mas o veterano analista da Mi-
crosoft, Ruck Sherlund, com in-
vestimentos no banco Nomura,
destaca que, depois dos ajustes,
os lucros, caíram 20% ano a ano
na divisão. “A queda das vendas
de computadores ficou clara pe-
la queda dos lucros, porque esta-
va mascarada na receita sob a
forma da venda de hardware”,

disse Sherlund.
Por hardware, Sherlund refe-

re-se aos tablets da marca Mi-
crosoft, os aparelhos Surface
Pro e Surface RT, que, apesar da
informação de que não vende-
ram tão bem quanto a Micro-
soft previa, contribuíram para o
lucro da companhia. O proble-
ma, segundo Sherlund, é a mar-
gem de lucro do hardware, me-
nor do que a do software.

A Microsoft não informou o
número das unidades de Surfa-
ce que foram vendidas. Tam-
bém não atualizou os dados so-
breas vendas do Windows 8 des-
de o começo do ano, quando dis-
se ter vendido 60 milhões de li-
cenças do Windows 8, que co-
meçou a ser comercializado em
26 de outubro.

Em seu informe sobre a que-
da das vendas de PCs, a consul-
toria IDC atribuiu grande parte
da culpa ao Windows 8, afirman-
do que “as mudanças radicais
na interface do usuário, a retira-
da do botão ‘Iniciar’ ao qual to-
dos estavam acostumados, e os
custos relativos à tela que fun-
ciona pelo toque tornaram os
PCs uma alternativa menos
atraente em comparação aos ta-
blets e outros aparelhos concor-
rentes”.

Para Sherlund, a empresa de-
veria levar seus produtos como
o Office para o Android e outras
plataformas. “É crucial que a Mi-
crosoft tire proveito de múlti-
plas plataformas e não apenas
do Windows”, disse. / TRADUÇÃO
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● Segurança

Piratas. Os três fundadores do site Pirate Bay, da Suécia
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“Ainda que o negócio de
clientes Windows pare de
crescer novamente –
embora não ache que isto
vá acontecer –, as outras
divisões da empresa têm
um bom desempenho e não
são prejudicadas pela
divisão do Windows.”
Al Gillen
ANALISTA DA IDC

Dispositivo da rede
americana de livrarias
não fez tanto sucesso
quanto os concorrentes
Kindle e iPad

● Técnica
Dentro das impressoras 3D, o
produto é montado empilhando
camadas finas de material umas
sobre as outras. A técnica pode
ser aplicada a aço, plástico,
alumínio e outros metais.

Antígua e Barbuda terá
plataforma oficial de
download de arquivos
sem pagar direito autoral
e com aval da OMC
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