
A Microsoft apresentou ontem
a primeira mudança em sua lo-
gomarca em 25 anos, com o ob-
jetivo de integrar suas linhas de
produtos às vésperas de fazer
uma série de lançamentos de
aplicativos e de equipamentos.

A maior fabricante de softwa-

res do mundo adotou um qua-
dro multicolorido perto do no-
me da companhia escrito de ma-
neira simples (na fonte conheci-
da como Segoe), em vez do co-
nhecido logo em estilo itálico.A
identidade visual renovada,
que lembra a do Windows, já es-

tá aplicada no site da Microsoft
e à mostra na mais nova loja,
aberta ontem em Boston.

“Esta série de lançamentos
não só reúne apenas os nossos
melhores produtos como repre-
senta uma nova era para a Mi-
crosoft. Então, nossa marca de-
ve acentuar visualmente este
novo começo”, acrescentou a
companhia em texto no blog
corporativo.

A nova marca conta com qua-
tro quadrados coloridos, que
têm como objetivo “expressar
nosso diverso portfólio de pro-
dutos”, disse a empresa, com se-
de em Redmond, Washington.

A companhia lançará ainda
neste ano o sistema operacio-
nal Windows 8, uma versão
atualizada do pacote Office e o
novo software para smartpho-
nes e tablets, e espera que a no-
va marca faça o cliente ter uma
visão mais integrada dos produ-
tos, assim como a Apple.

“Já faz 25 anos que a Micro-
soft tinha mudado o logo e ago-
ra é a hora certa de mudar”, in-
formou a companhia, comanda-
da por Steve Ballmer.

Neste ano, a companhia já
apresentou seu tablet Surface e
também está desenvolvendo
equipamentos de tecnologia
touchscreen e de games para re-
tomar o ritmo de crescimento
nas vendas de equipamentos,
mercado perdido em parte para
a Apple. ■ Bloomberg

A área de ecossistema e canais da
SAP América Latina experimen-
tou um aumento significativo
no segundo trimestre deste
ano: 71%, em comparação com
o mesmo período de 2011.

Considerando o primeiro se-
mestre do ano, o crescimento é
de 61%, com o melhor desempe-
nho sendo da Colômbia (a empre-
sa não divulga quanto, mas afir-
ma que foram três dígitos), Peru
(83%), México (80%) e Brasil
(20%). No primeiro semestre, o
ecossistema foi responsável por
37% das vendas totais da empre-
sa. Os números foram divulgados
no SAP Partner Summit 2012. A
companhia segue com as metas
para 2015, quando espera que a re-
gião seja responsável por 50%
dos negócios globais da empresa
e os canais sejam responsáveis
por 40% do total de vendas.

Para tanto, a SAP pretende in-
vestir fortemente em especiali-
zação, particularmente nas
áreas de inovação, tais como as
soluções analíticas, a linha de
negócios baseado na nuvem, a
base dados e mobilidade.

De acordo com Emilio Mari-
no, vice-presidente de ecossis-
tema e canais da SAP América
Latina, nos primeiros seis meses
do ano foram investido US$ 1,1
milhão em treinamento nos par-
ceiros. “Devemos investir mais
meio milhão até o final do ano”,
afirma, em entrevista exclusiva
a CRN Brasil.

Durante o primeiro semestre
de 2012, o número de habilida-
des desenvolvidas por consulto-
res aumentou 40% em relação
ao mesmo período de 2011. Do to-
tal, 70% são de formação em tor-
no de soluções estratégicas para
a SAP, uma área que cresceu
330%, demonstrando o interesse
crescente do ecossistema de fer-
ramentas inovadoras. ■ IT Web.

A China Unicom, segunda
maior operadora de telefonia
móvel chinesa, teve queda de
2% no lucro líquido trimestral,
por conta de vendas subsidia-
das de aparelhos a seus clientes.
A companhia teve lucro de US$
360 milhões entre abril e junho.

O balanço da China Unicom é
o último a ser divulgado entre
as três maiores operadoras de te-
lefonia móvel com ações lista-
das na bolsa de Hong Kong.

A China Mobile, a maior do
setor e a única que não oferece
o iPhone, reportou na semana
passada estabilidade no lucro
do segundo trimestre, enquan-
to a terceira colocada China Te-
lecom teve lucro 10% maior,
no maior declínio em dois anos.
Todas elas ampliaram os gastos
para atrair usuários de tecnolo-
gia 3G que normalmente usam
seus smartphones para fazer do-
wnload de games e arquivos.O
mercado móvel da China já tem
mais de 1 bilhão de assinantes,
mas apenas 17% deles são usuá-
rios de 3G. ■ Reuters

A fabricante de telas planas LG
Display começou uma produção
em massa de um visor novo e
mais fino que observadores do
setor consideram que será usa-
do na próxima versão do iPhone
da Apple. O cronograma de pro-
dução do componente permane-
ce em linha com os planos de
lançamento de produtos de
clientes, disse o presidente-exe-
cutivo da LG. “Nós apenas come-

çamos a produção em massa e
não esperamos nenhuma inter-
rupção no fornecimento”, disse
o presidente-executivo da LG
Display, Han Sang-beom.

A Apple planeja um grande
lançamento em 12 de setembro,
o que tem aumentado a especu-
lação de que a companhia de
tecnologia mais valiosa do mun-
do anunciará a próxima versão
redesenhada do iPhone. A em-
presa está equipando o novo
aparelho com uma tela maior,
após a Samsung revelar seu no-
vo smartphone Galaxy com

uma tela de 4.8 polegadas.
Fontes disseram à Reuters que

a tela do novo iPhone terá 4 pole-
gadas de canto a canto, 30 maior
que a do modelo atual. A nova te-
la do aparelho será mais fina que
versões anteriores graças ao uso
de tecnologia que é capaz de em-
butir sensores de toque do usuá-
rio na própria tela de cristal líqui-
do, eliminando a camada sensí-
vel a toques que equipa os iPho-
nes atuais. A japonesa Sharp tam-
bém disse no começo do mês que
começaria a fornecer telas para o
novo produto da Apple. ■

LG inicia produção de novo visor

Venda por canais
da SAP sobe 61%
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Sonyvai cortar 15%dospostosde
trabalhodosetordeMobilenomundo

Adam Berry/Bloomberg

SeongJoon Cho/Bloomberg

Microsoft muda logo e
fala em ‘novo começo’

Desempenho do semestre
na América Latina contribuiu
com 37% da receita global

Para atrair clientes, companhia
vendeu celulares subsidiados,
fazendo resultado cair

Tela mais fina pode ser
a novidade para os
aparelhos iPhone, da Apple

Lucro da China Unicon cai 2%

A japonesa Sony, que assumiu a Sony Ericsson no começo do ano
por ¤ 1,05 bilhão, rebatizando a empresa de Sony Mobile, vai demitir
15% dos trabalhadores. O presidente-executivo da Sony, Kazuo Hirai,
está sob pressão para dar uma reviravolta na companhia, que neste
mês cortou a previsão de lucro. Serão demitidos mil pessoas, dos
quais 650 serão na fábrica de celulares em Lund, na Suécia. Reuters

Identidade visual renovada tem como objetivo oferecer aos clientes “uma
visão integrada” de seus produtos e fazer frente à concorrência da Apple

SAPesperaqueAméricaLatinacheguea50%dosnegócios

SteveBallmereonovo logo: renovaçãoda identidadevisual
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 23.




