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BlackBerry terá
serviço para
Android e iOS

Walmart emite
nota fiscal
eletrônica no RS

As 13 principais empresas que
comercializam produtos e servi-
ços por meio do comércio ele-
trônico no País foram notifica-
das pela Secretaria Nacional do
Consumidor (Senacon) do Mi-
nistério da Justiça. A entidade
quer que as empresas infor-
mem que medidas elas toma-
ram para se adequar às novas
regras de atendimento ao con-

sumidor criadas pelo Decreto
7.962/13, publicado em março.

O decreto, lançado no âmbi-
to do Plano Nacional de Consu-
mo e Cidadania, aperfeiçoa o di-
reito à informação nas compras
online, estabelece regras para o

atendimento do consumidor e
mecanismos para o exercício
do direito de arrependimento
previsto no Código de Defesa
do Consumidor.

A notificação foi enviada para
as varejistas B2W (empresa que
reúne as marcas Americanas,
Submarino e Shoptime), Com-
pra Fácil, Nova PontoCom
(companhia que contempla o
e-commerce do Ponto Frio e Ca-
sas Bahia), Máquina de Vendas
(grupo dono das redes Ricardo
Eletro e Insinuante). Os sites
de compras coletivas Groupon
e Clickon e o de classificados
Mercado Livre também foram
notificados. As quatro maiores
companhias aéreas do País –
TAM, Gol, Azul e Avianca – rece-
beram a notificação.

As empresas têm até 10 dias
para responder ao Ministério
de Justiça. /AGÊNCIA ESTADO

A Barnes & Noble informou on-
tem que seu prejuízo trimestral
mais que dobrou e atingiu US$
118,6 milhões no quarto trimes-
tre fiscal, encerrado em abril,
puxado pela queda nas vendas
do seu leitor digital Nook e de
e-books.

O anúncio fez as ações da em-
presa despencarem 17,06% no
pregão de ontem na bolsa de
Nova York, para US$ 15,61.

A receita de seus negócio
Nook, que inclui os e-books e
os aparelhos para leitura digital
(e-readers e tablets), caiu 34%.

A empresa vendeu menos e re-
duziu preços. As vendas nas lo-
jas físicas recuaram 10%.

A Barnes & Noble, maior ca-
deia de livrarias dos EUA, lan-
çou a primeira versão do e-rea-
der Nook em 2009 para compe-
tir com o líder de mercado Kin-
dle, da Amazon.com, e garantir
um lugar no mercado de
e-books em rápida expansão.
Agora também compete com os
tablets da Apple e Google.

Porém, combater estes rivais
tem sido caro: a Barnes & No-
ble perdeu US$ 475,4 milhões
no ano fiscal passado e teve que
repetidamente cortar preços pa-
ra atrair compradores.

Para conter esses prejuízos, a
rede de livrarias afirmou que
seus tablets vão agora ser pro-
duzidos e comercializados em
parceria com uma fabricante de

eletrônicos de consumo, a qual
não identificou. Ele vai conti-
nuar desenvolvendo seus pró-
prios e-readers.

Reestruturação. A Barnes &
Noble enfrenta uma dura crise,
com retração nas vendas de li-
vros convencionais. Para virar
o jogo, a empresa apostou no
segmento digital, com uma li-
nha própria de tablets e
e-books, o Nook, mas o negócio
não vai bem.

O presidente do conselho e
principal acionista da empresa,
Leonard Riggio, disse em mar-
ço que prepara uma oferta para
comprar as 689 lojas da empre-
sa. Ele, no entanto, não tem in-
teresse em adquirir a divisão
que inclui o Nook, os e-books e
a divisão de livros acadêmicos.

A empresa já vem se prepa-

rando para separar suas unida-
des de negócio desde janeiro do
ano passado. Em outubro de
2012, criou uma unidade separa-
da para o seu Nook e para ca-
deias de livrarias de faculdades,
chamada Nook Media. No mes-
mo mês, a Microsoft concluiu
um investimento de US$ 300
milhões para comprar uma fa-
tia da Nook Media.

Em dezembro, a britânica
Pearson, dona do jornal Finan-
cial Times e da editora de publi-
cações e livros Penguin Group,
fechou acordo para adquirir fa-
tia de 5% na unidade Nook Me-
dia, da Barnes & Noble, por
US$ 89,5 milhões. Após o acor-
do com a Pearson, a Barnes &
Noble permanece como dona
de uma fatia de 78,2% da Nook
Media. A Microsoft em 16,8% e
a Pearson 5% da empresa.

A Barnes & Noble foi pionei-
ra no formato grandes lojas de
livros nos anos 1980 e 1990 nos
Estados Unidos. A empresa lan-
çou seu e-reader Nook em
2009. Dois anos depois, criou
uma versão de tablet para o pro-
duto, na tentativa de concorrer
com Apple e Google. /REUTERS

Governo cobra varejo
online sobre atendimento

Ação da Barnes & Noble
cai 17% após prejuízo

BRENDAN MCDERMID/REUTERS–24/10/2012

Microsoft busca apoio para o Windows
Atualização que pretende melhorar o mais recente sistema operacional será divulgada hoje para desenvolvedores parceiros da empresa

BOBBY YIP/REUTERS–26/10/2012

ASSOCIATED PRESS

A Microsoft pretende usar
sua conferência anual de de-
senvolvedores, que começa
hoje em São Francisco
(EUA), para lançar um prévia
do Windows 8.1, uma atualiza-
ção gratuita que promete
ajustar itens que têm sido al-
vo de reclamações de usuá-
rios. O Windows 8, mais re-
cente sistema operacional da
Microsoft, foi alvo de críticas
por ter extinto o botão “Ini-
ciar” e por misturar o visual
antigo com o novo, voltado
para tablets.

Muitos dos novos recursos já
foram mostrados. A conferên-
cia The Build dará aos parceiros
da Microsoft e desenvolvedo-
res a chance de saber mais so-
bre o novo sistema e de experi-
mentá-lo. A empresa também
quer explicar a atualização mais
detalhadamente e engajar de-
senvolvedores nas ambições da
Microsoft de reconquistar a re-
levância perdida para Apple e
Google.

Também existe especulação
de que a Microsoft poderia mos-
trar uma nova e menor versão
do tablet Surface. Um dos no-
vos recursos do Windows 8.1 é a
habilidade de funcionar bem
em aparelhos de telas menores.

A prévia do Windows 8.1 esta-
rá disponível como download
gratuito a partir de hoje. Ele se-
rá lançado oficialmente mais pa-
ra o fim do ano, ainda sem data
confirmada.

O Windows 8, lançado em ou-
tubro, tinha como objetivo ser a
resposta da Microsoft às mu-
danças de comportamento do
consumidor e à ascensão dos ta-
blets. O sistema operacional en-
fatiza controles por toque em

detrimento do mouse e tecla-
do. Muitos consumidores, po-
rém, não se entusiasmaram
com a mudança radical.

Reparo. Apesar de a Microsoft
ter dito que vendeu mais de 100
milhões de licenças de Win-
dows 8, a adoção morna por par-
te dos usuários leva alguns ana-
listas a culpar o sistema por
uma brusca queda nas vendas
de PCs nos primeiros três me-
ses do ano. É a pior queda regis-
trada desde 1994.

Entre as queixas estão a falta

de um botão de Iniciar no canto
inferior direito da tela. Era um
modo de acessar rapidamente
programas, configurações e ou-
tras tarefas. Foi substituído por
uma página inicial que ocupa a
tela inteira e exibe apenas pro-
gramas favoritos. Configura-
ções, caixa de busca e outras
funções foram escondidas num
menu que tem que ser “puxa-
do” da direita.

Muitos programas, incluin-
do o próprio pacote Office, da
Microsoft, foram projetados pa-
ra o modo desktop tradicional.

O usuário é lançado no visual
do tablet quando inicia a máqui-
na e tem de mudar para o modo
desktop toda vez.

O Windows 8.1 permitirá que
o usuário comece automatica-
mente no modo desktop. Nesse
modo, foi introduzido um bo-
tão que lembra o velho Iniciar.
Embora ele sirva agora para le-
var as pessoas para a nova tela
em estilo tablet em vez do tradi-
cional menu, a reaparição pode
facilitar usuários antigos a se
acostumar às mudanças.

Outros novos recursos da

atualização incluem mais op-
ções para usar aplicativos múlti-
plos. Até quatro programas dife-
rentes podem ser mostrados,
em vez de apenas dois.

A Microsoft quer que a nova
versão seja vista como mais do
que um conserto. Seu ponto de
vista é que ela realça como a Mi-
crosoft evoluiu para se tornar
uma empresa ágil, capaz de res-
ponder rapidamente ao retor-
no dos consumidores, enquan-
to segue trazendo inovações pa-
ra os vários aparelhos Windows
– smartphones, tablets ou PCs.

Crise. Empresa enfrenta retração nas vendas de livros

Adoção morna. Embora o Windows 8 tenha vendido 100 milhões de licenças, usuários reclamaram da ausência do botão Iniciar e do visual confuso

A BlackBerry lançou uma ferra-
menta para clientes corporati-
vos que usam aparelhos rivais,
como smartphones da Apple ou
da Samsung. O serviço é chama-
do Secure Work Space (espaço
de trabalho seguro) e permite
administrar dados e aplicativos
usados por funcionários.

Com a ferramenta, o usuário
faz um login no espaço de traba-
lho da BlackBerry e acessa fun-
ções como e-mail, contatos, ca-
lendário, gestão de documen-
tos e navegador na web. O siste-
ma é controlado por meio da
plataforma de gestão Black-
Berry Enterprise Service (BES).

A estratégia da BlackBerry é
garantir segurança de empre-
sas na gestão de dados corpora-
tivos. O serviço chega ao merca-
do ainda neste ano e pode aju-
dar a fabricante canadense a re-
cuperar seu espaço no merca-
do. / MARIANA CONGO

● Vendas em altaAs 13 empresas que mais
vendem pela web, como
B2W, Groupon e aéreas,
foram notificadas sobre
adequação à nova regra

Vendas de e-books, tablet
e e-reader caíram 34% e
agravaram situação da
rede, que vem encolhendo
também nas lojas físicas

● Reflexos

A partir de hoje, os consumido-
res que fizerem compras na loja
de atacado do Walmart, da ban-
deira Maxxi Sarandi, em Porto
Alegre (RS), podem optar por
levar para casa apenas o código
da nota fiscal no lugar do tíque-
te de papel. A loja foi escolhida
pelo Ministério da Fazenda pa-
ra implantar o primeiro projeto
piloto da Nota Fiscal Eletrônica
para o consumidor final
(NFC-e) do varejo brasileiro. A
expectativa é que até o final des-
te ano a Nota Fiscal Eletrônica
seja estendida a todas as lojas
do comércio varejista.

O Walmart não revela quanto
investiu no projeto piloto. Mas
entre os benefícios para a em-
presa está a redução de custos
com papel e burocracia para a
emissão do documento. Além
disso, com a nota fiscal eletrôni-
ca, o varejo ganha mobilidade
para expandir a rede de lojas,

sem a necessidade de autoriza-
ção do Fisco para abertura do
ponto de venda.

Consumidor. Para o consumi-
dor, a possibilidade de ter ape-
nas um código, recebido pelo
correio eletrônico ou mensa-
gem de texto (SMS), elimina a
dor de cabeça de ter armazenar
os cupons fiscais durante cinco
anos, caso precise fazer alguma
reclamação ou troca, conforme
prevê a lei.

Outro benefício da nota fis-
cal eletrônica diz respeito à se-
gurança e à autenticidade da
transação comercial. Só com
um clique, o comprador pode
consultar em tempo real as suas
notas fiscais no portal da secre-
taria da Fazendo do seu Estado.

A vantagem da Nota Fiscal
Eletrônica para o Fisco é a me-
lhoria do controle sobre o vare-
jo. É sabido que o comércio vare-
jista é um dos setores da econo-
mia que exibem os maiores índi-
ces de sonegação. Além do Wal-
mart, participam desse projeto
31 redes varejistas voluntárias e
secretarias da Fazenda de sete
Estados.

R$ 22,5 bi
foi o faturamento do e-commerce
no Brasil em 2012, um cresci-
mento de 20% em relação ao
resultado do registrado no ano
anterior, de acordo com dados
da consultoria e-bit

8%
será a queda nas vendas de com-
putadores em 2013, segundo pro-
jeção da consultoria IDC

100 milhões
de licenças do Windows 8 foram
vendidas pela Microsoft até
maio. No Brasil, a licença para
atualizar o sistema para o Win-
dows 8 custa R$ 359A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




