
Desde 1987, era o mesma ima-
gem.Mas, após 25 anos, aMicro-
soft decidiu mudar. No último
dia 23, a empresa divulgou seu
novo logo. No lugar da fonte
Helvética, entra a Segoe. Em
substituição ao negrito e ao itáli-
co do logo anterior, um cinza
mais suave, acompanhado de
quatro quadrados com as cores
vermelho, verde, azul e amare-
lo. Sinal de novos tempos para a
empresa de Bill Gates?

“Se uma companhia altera o
logo e a mudança fica só nisso,
é um efeito que não serve para
nada. O efeito tende a se esva-
ziar rapidamente”, diz Hélio
Mariz de Carvalho, diretor da
empresa de consultoria de ima-
gem FutureBrand. “Obviamen-
te, a Microsoft quer sinalizar
uma mudança.”

Manter o mesmo logo por
25 anos pode parecer muito
tempo, mas é uma prática co-
mum. “Não existe uma regra.
Algumas empresas mudam
com certa frequência, outras
mantêm por mais tempo, só fa-
zendo alguns ajustes”, afirma.

“Na área de tecnologia, a
IBM tem um logo ainda mais
antigo que o da
Microsoft. E não
podemos nos es-
quecer da Coca-
Cola, que man-
tém o mesmo lo-
go, com peque-
nas alterações, há mais de 100
anos”, explica o designer e
consultor de branding Delano
Rodrigues.

Segundo ele, logos não têm
prazo de validade. “A regra é
essa: só se muda quando chega
o momento de expressar algo
novo. E esse momento pode le-

var mais ou menos tempo para
acontecer”.

Lançamento
No caso da Microsoft, sob co-
mando de Steve Ballmer, mu-
dança sinalizada já tem data pa-
ra acontecer. No final de outu-
bro, a companhia lança o Win-
dows 8. A interface da nova ver-

são do sistema
operacional é ba-
seada no sistema
Windows Phone
para celulares.

Em vez dos
ícones na área de

trabalho introduzidos no Win-
dows 95, estão pequenos qua-
drados e retângulos (chamados
“tiles” - em português, “telha”
ou “azulejo”) para representar
os programas. Os quadrados co-
loridos do novo logo são uma
referência direta aos “tiles”, as-
sim como a nova fonte lembra

aquelas usadas no Windows 8 e
no Windows Phone 8.

Quando o novo logo foi
anunciado, a Microsoft usou o
termo “nova era” para desig-
nar o que ele significa. “Esta
onda de lançamentos não é
apenas uma reinvenção de nos-
sos produtos mais populares,
mas também representa uma
nova era para a Microsoft. Por
isso, nosso logo evoluiu para
acentuar visualmente este re-
começo”, declarou Jeff Han-
sen, gerente de estratégia de
marca da Microsoft.

E qual imagem a empresa
quer passar? “O logo anterior
era tecnológico. Este passa a

ideia de entretenimento”, diz
Hélio Mariz de Carvalho. “É
uma imagem mais suave, mais
amigável. E que transmite
uma proximidade com o con-
sumidor.”

Saem conceitos como tecno-
logia, performance, velocida-
de. Entram as ideias de proximi-
dade, facilidade, diversão. A
partir do logo, é possível perce-
ber a estratégia da empresa.

Para Delano Rodrigues, ou-
tro fator importante é a “lim-
peza” do logo. “É uma tendên-
cia atual. Logos mais 'limpos'
funcionam bem em qualquer ti-
po de plataforma - computado-
res, celulares, tablets.” ■

A Lunch 42, agência de aproximação de pessoas,
conclui em uma pesquisa que 82% dos homens
escolhem a beleza como a característica mais
importante na parceira. As mulheres, no entanto,
dão mais importância à inteligência (31%).

AngélicanaLePostiche

BelezaX inteligência

PutzmeisterdeolhonoBrasil

A apresentadora Angélica vai estrelar mais uma
campanha da Le Postiche. Ela será o rosto da linha
primavera/verão da rede de bolsas e acessórios,
que chega às lojas na próxima segunda-feira.
As fotos foram feitas por Bob Wolfenson.

Estácio lideranoFacebook

A Estácio é a instituição de ensino brasileira
com mais fãs no Facebook, seguida das páginas
Vestibular FGV e Ibmec. O resultado aparece
no ranking de grupos educacionais formulado
pela Dito, empresa especializada em redes sociais.

Divulgação

A Putzmeister, alemã de equipamentos para concreto, está disposta a ganhar território
no Brasil. A empresa ampliou sua fábrica, em Atibaia (SP), na qual realizava apenas
a montagem de máquinas, e iniciou a produção local de itens de pequeno porte.
Com isso a companhia conseguiu um financiamento do BNDES e agora está em busca
de fornecedores para fabricar equipamentos de grande porte, como as bombas-lança.
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TItriplicafusãoeaquisição

Mudança no design
de logo dá sinal
de novos tempos

CAROLINA PEREIRA

O ritmo de fusões e aquisições de empresas
brasileiras de TI está aquecido em 2012.
O número de negócios mais que triplicou no
primeiro semestre deste ano se comparado ao
mesmo período de 2011, e totalizou US$ 508,1
milhões. A conclusão é de um levantamento
feito pela Ernst & Young Terco, que aponta oito
processos de compra ou fusão de janeiro a julho
envolvendo empresas do Brasil e compradores
do Chile, Reino Unido e Estados Unidos. No ano
passado foram quatro negócios, todos com o
país americano, totalizando US$ 166,1 milhões.
Um exemplo de transação feita neste ano
é a aquisição de 75% do grupo nacional IOB
Folhamatic, de software contábil, pela inglesa
Sage Group por cerca de US$ 198 milhões. ■

R$201 mi
foi a receita do maior polo
moveleiro do país, Bento

Golçalves, em julho deste ano.
O número cresceu 4% em

relação a 2011 e, no semestre,
o aumento foi de 18%

encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Anúncio da
Microsoft ocorre
com lançamento
do Windows 8

Gina Rinehart
Mulher mais rica do mundo e
dona da Hancock Prospecting,
dando dicas aos “invejosos”

Semprazo de validade, logotipos são apenas retocados. Troca
costuma acompanharmudança de estratégia da empresa

GIRO RÁPIDO

Augusto Gomes
iG São Paulo

“Passemenos
tempobebendo
e trabalhemais”

ParaErnst&Young, IPOdo
Facebookimpulsionounegócios

Ballmer,daMicrosoft: umrecomeçoparaagigantedosoftware
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 ago. e 1, 2 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




