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Lojas Colombo investe R$ 2 milhões
para inaugurar oito lojas em dois meses
Com investimentos de R$ 2 milhões, a Lojas Colombo vai abrir
oito novas lojas até a primeira quinzena de setembro, no Rio Grande
do Sul, Paraná e em São Paulo. De acordo com a empresa, essas
inaugurações fazem parte do plano da rede de implantar 20 novas
unidades em 2012 com aportes da ordem de R$ 9 milhões.
Hoje, a Lojas Colombo possui uma rede com 320 lojas em todo o país.

SeongJoon Cho/Bloomberg
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Nova versão do celular virá
com tela maior e será mais fino,
segundo sites especializados
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Até o fim do ano, Hotmail dará lugar
ao novo produto Outlook, com funções
de conexão às redes sociais
vimentação do Hotmail.
O novo serviço facilitará a conexão com redes sociais e ofereA Microsoft, presidida por Stecerá novos recursos para lidar
ve Ballmer, vai lançar um novo
com a montanha de e-mails coserviço gratuito de e-mail na
merciais e spam que soterra as
web sob a marca Outlook. Descaixas de entrada de muitos
sa forma, o produto atual Hotusuários. O Hotmail continuava
mail será descontinuado até o
a ser o maior serviço mundial
fim do ano, de acordo com
de e-mail online, em junho, de
Brian Hall, diretor geral da diviacordo com os dados mais resão Windows. Uma versão prelicentes da comScore, que calcuminar do novo
la seu total de
serviço entrou
usuários em 324
O Hotmail tem
no ar ontem
milhões, ou cerca
Ao apostar no 35% do mercado, de 36% do mercaenquanto
Outlook, a Microdo mundial. Ensoft empresta ao
quanto isso, o
o Gmail, do
seu serviço gratem 31%
Google, tem 31% Gmail
tuito de e-mails
de participação,
e o Yahoo, 32%
o prestígio da
enquanto a fatia
marca Outlook, o
do e-mail gratuiaplicativo de e-mail mais usado
to do Yahoo é de 32%. Os usuápor corporações no mundo torios do Hotmail serão convidado. apesar de ser o maior provedos a adotar o novo serviço ao
dor de e-mails gratuitos do
longo dos próximos meses. Eles
mundo, a companhia perdeu
podem permanecer com a conmuito de seu terreno com o
ta @hotmail ou então adotar o
avanço do Gmail, do Google, e
novo endereço @outlook.
para o Yahoo. As novas formas
O Hotmail, lançado em 1996,
de comunicação, como redes sofoi um dos primeiros serviços
ciais, também reduziram a mode e-mail on-line, e a Microsoft
Bloomberg e Reuters

Ballmer, da Microsoft: reação à concorrência nos e-mails grátis

A

ut

iliz
aç

ão

de

st
e

ar
tig

o

é

ex
c

lu

redacao@brasileconomico.com.br

não o atualizava há oito anos.
“Muita coisa mudou nos último oito anos e acreditamos que
seja a hora de um e-mail de cara
nova”, afirmou Chris Jones, o vice-presidente da divisão Windows Live da Microsoft, em um
post no blog da empresa.
Primeiras impressões

O visual do novo Outlook é simples e nada poluído, com muito
espaço em branco, e lembra a recente reformulação do Gmail
empreendida pelo Google. A pu-

Apple marca
lançamento
do iPhone 5
para setembro

blicidade é veiculada de forma
discreta em uma coluna na porção direita da tela, e só quando
o usuário está olhando suas pastas de arquivo. Não são veiculados anúncios quando as mensagens estão abertas.
Os usuários poderão se conectar facilmente às suas contas de
Facebook, Twitter, LinkedIn e
Google+, para ver as mais recentes atualizações de seus amigos
e contatos. Também poderão
acessar, por meio do Outlook,
o chat do Facebook. ■

A Apple está se preparando para fazer um lançamento durante “um grande evento” em 12
de setembro, disse uma fonte ligada ao assunto, dando a entender que se trata da nova versão do iPhone.
A mais valiosa companhia de
tecnologia do mundo geralmente lança smartphones no fim do
ano para que cheguem às lojas a
tempo para as compras de Natal. A quinta versão do smartphone deve ter menor espessura, tela maior, entrada menor
para carregador e outras mudanças, disseram fontes e analistas.
A Apple se recusou a comentar o assunto. A data de 12 de setembro pode mudar, disse a fonte, pedindo anonimato.
Os lançamentos dos telefones da Apple estão entre os
maiores eventos do Vale do Silício e atraem a atenção dos investidores em tecnologia e consumidores de todo o mundo.
A Samsung Electronics lançou o mais recente modelo do
smartphone Galaxy há alguns
meses e ganhou vantagem sobre a Apple na concorrência cada vez mais acirrada pela liderança do mercado de aparelhos
móveis. As duas companhias
respondem por mais da metade
das vendas mundiais de smartphone. O blog de tecnologia
iMore foi o primeiro a noticiar o
lançamento do iPhone 5 para
12 de setembro. ■ Reuters

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.

Amazon armazena arquivos musicais na nuvem
Serviço, semelhante ao iTunes
Match, cobrará US$ 24,99 ao ano
para guardar 250 mil músicas

A Amazon apresentou um novo
serviço de música digital, intensificando a competição com o
iTunes, da Apple. O produto encontra arquivos de música digital nos computadores de seus
usuários, cria cópias dessas can-

ções e as armazena em nuvem,
segundo a Amazon.
Como parte do novo serviço,
a Amazon anunciou acordos de
licenciamento junto a centenas
de editoras e distribuidoras de
música, incluindo Sony, EMI,
Vivendi, Universal e Warner. As
licenças permitem que a empresa crie novas versões dos arquivos digitais de música de seus

clientes. A iniciativa intensifica
a competição com a Apple, que
lançou um serviço semelhante,
o iTunes Match, em 2011.
Não é a primeira vez que a
Amazon invade o território da
Apple. No ano passado, a maior
rede de comércio on-line do
mundo começou a comercializar seu próprio tablet, o
Kindle Fire, como uma alternati-

va menor e mais barata ao iPad.
A Amazon disse ainda que
identificará todos os arquivos
de música digital comprados
em sua loja on-line e os armazenará gratuitamente. O serviço
também poderá ser utilizado
gratuitamente em até 250 arquivos de música digital transferidos a partir de CDs ou comprados da iTunes Store, da Apple,

além de outras fontes, informou
a Amazon. Após 250 canções, a
Amazon cobrará US$ 24,99 ao
ano para identificar e armazenar até 250 mil arquivos de música digital. Uma vez armazenados na nuvem, clientes podem
ouvir as canções por meio do
Kindle Fire e de aplicativos da
Amazon em tablets e tocadores
de MP3. ■ Reuters

