
A Lenovo, segundamaior fabri-
cante de computadores pes-
soais domundo emvendas, dis-
se ontem que investirá cerca de
US$ 800 milhões nos próximos
cinco anos em uma unidade in-
tegrada de dispositivos móveis
na China, a fim de atender à
crescente demanda global por
smartphones e tablets.
A Base Industrial Lenovo, lo-

calizada na cidade de Wuhan,
província central de Hubei, rea-

lizará pesquisa e desenvolvi-
mento, produção e venda de
dispositivos móveis, como os
smartphones LePhone e os ta-
blets LePad, para a China e o
mercado global.
O centro deve iniciar as ope-

rações em outubro de 2013, dis-
se a Lenovo em um comunicado
por e-mail. A Lenovo, uma das
marcas mais conhecidas por
consumidores na China, tem
tentado ingressar no crescente
mercado de dispositivos mó-
veis, em que compete com Ap-
ple,Huawei Technologies , Sam-
sung Electronics e ZTE.

No trimestre fiscal termina-
do em dezembro, as vendas
globais da Lenovo somaram
400 mil tablets e 6,5 milhões
de dispositivos móveis, in-
cluindo smartphones, disse-
ram executivos. A Lenovo é a

segunda marca de tablets na
China atrás da Apple.

Recall no Brasil
No Brasil, a Lenovo está entre
as quatro maiores fabricantes
de computadores. E recente-
mente anunciou o recall domo-
delo all-in-one (tudo-em-
um). Segundo a empresa, esses
computadores podem supera-
quecer, apresentando risco de
incêndio e queimadura.
Osmodelosall-in-onesãocom-

putadores reduzidos a monitor e
periférico, que usama própria te-
la como umaCPU. ■ Reuters

A AT&T está fazendo um gran-
de investimento em um serviço
de monitoramento residencial
sem fio nos Estados Unidos que
pode acrescentar US$ 1 bilhão
ao faturamento anual, como
parte dos esforços da segunda
maior operadora de telefonia
móvel do país para se expandir
a novos mercados.
O serviço que a companhia es-

tá planejando se chama “Digital
Life e monitorará residências
em busca de problemas como
vazamentos e furtos, além de
permitir aos usuários destran-
car portas e ajustar termostatos
remotamente, pela internet.
O serviço, que começará a

ser testado pela AT&T neste
ano, envolve sensores e câme-
ras conectados a um comando
doméstico central que se conec-
tará sem fio às centrais de mo-
nitoramento da empresa, disse
o executivo que comanda o pro-
jeto, Glenn Lurie.
Lurie declarou, antes da aber-

tura da feira de telefonia móvel
CTIA, emNova Orleans, em que
a empresa anunciará o plano na
segunda-feira, que a AT&T está
contratando “muita gente” pa-
ra operar o serviço.
Ele não estipulou uma meta

de faturamento para o novo ne-
gócio, mas disse que o vê como
uma das maiores oportunida-
des de crescimento de receita
da AT&T, “se não for a maior,
com crescimento “muito signi-
ficativo” em 2013.
“Quando você está em uma

empresa como a AT&T, procura
oportunidades bilionárias”, disse
Lurie. “É evidente que, para ex-
pandir negócios em qualquer ní-
vel, se você trabalha para uma
empresa de mais de US$ 130 bi-
lhões, é preciso buscar oportuni-
dades significativas. E considera-
mos que essa seja”, acrescentou.
Lurie, que transformou a divi-

são de novos aparelhos da AT&T
em um negócio de 1 bilhão de
dólares, disse que o setor está
maduro para crescimento, por-
que apenas 20% das residências
norte-americanas contam com
sistemas de segurança. A AT&T
está construindo centrais demo-
nitoramento e buscando aprova-
ções estaduais para a oferta de
serviços. ■ Reuters

A Microsoft, sob comando de
Steve Ballmer, planeja descon-
tinuar sua marca Windows Li-
ve. A gigante do software ad-
mitiu que o modo como a no-
menclatura era usada causava
confusão entre os clientes. O
termo era uma forma geral que
a empresa usava para se referir
a vários dos serviços de inter-
net e desktop.
“Os apps e serviçosWindows

Live foram construídos em ver-
sões do Windows que não fo-
ramprojetadas para se conecta-
rem ao serviço em nuvem nessa
nova atualização de platafor-
ma, como resultado, eles ficam
aquém na experiência”, afir-
mou o vice-presidente da Mi-
crosoft, Chris Jones, em um
post no blog da companhia na
última semana. “Isso cria confu-
são para os clientes”.
A empresa usa a marca Live

em inúmeros serviços díspa-
res, incluindo autenticação.
Adiciona-se à confusão o fato
da companhia operar serviços
praticamente idênticos — o
Hotmail, por exemplo— sob di-
ferentes marcas.

Simplicidade
Com o lançamento doWindows
8, aMicrosoft usará nomes sim-
ples e descritivos para seus ser-
viços em nuvem e quer dar aos

usuários uma experiência con-
sistente, não importa de qual
aparelho se conectem: PC, ta-
blet ou smartphone.
Os serviços de autenticação

serão conhecidos simplesmente
por conta Microsoft; o serviço
de armazenamento ficará sob a
marca SkyDrive ; e-mail será

chamado de Mail app; e conta-
tos emensagens ficarão sob Peo-
ple eMessaging app, respectiva-
mente. Inúmeros serviços, co-
mo o SkyDrive, serão ativados
automaticamente assim que o
usuários se conectar a umdispo-
sitivo. Jones também disse que
a empresa trabalha para facili-

tar a conexão de serviços tercei-
ros, como o LinkedIn, Twitter
ou Facebook em seu pacote de
serviço em nuvem.
AMicrosoft ainda precisa con-

firmar a data final de sua versão
doWindows 8. A chamadaWin-
dows 8 Release Preview está
agendada para junho. ■ IT Web

Lenovo aporta US$ 800mi emmobilidade

GESTÃO

Fotiniprojetacrescer45%comERP
japonês lançadonomercadobrasileiro

AQUISIÇÕES

J&F,holdingdaJBSeVigor, podecomprar
aDeltaConstruções, segundoBloomberg

Mauricio Lima/AFP

Microsoft prepara adeus
àmarcaWindows Live

David Paul Morris/Bloomberg

A J&F Participações SA, holding que controla o frigorífico JBS e
comandada por Henrique Meirelles, negocia a aquisição do controle
da Delta Construções SA, segundo uma pessoa familiarizada com o
assunto. A J&F quer comprar 100% da construtora carioca mas a fonte
não disse qual seria o valor da transação. A informação é da agencia
de notícias Bloomberg. A Delta e a J&F não quiseram comentar.

Recurso será aplicado em
fábrica na China para à
atender demanda global

A Fotini, representante na América Latina da americana Glovia
Internacional, subsidiária da Fujtisu, apresenta ao mercado brasileiro
o software de gestão empresarial (ERP) japonês especializado para
a indústria de manufatura, projetos e serviços. A Fotini aposta nas
necessidades específicas do setor e, com isso, espera crescer 45%
e alcançar faturamento de R$ 10 milhões com a plataforma neste ano.

SEGURANÇA

EMPRESAS

Investida
reforça posição
da empresa no
promissor mercado
disputado por
Apple e Samsung

Gigante do software admite que termo usado para vários serviços de internet causa
confusão entre os clientes e prepara troca por nomesmais simples e descritivos

AT&Tcria
serviçopara
monitorar
casas

Ballmer,daMicrosoft: chegadadoWindows8marcarámudançadenomenclaturadegamade serviços
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, maio 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




