
A Microsoft é mais legal do que
você possa imaginar, de acordo
com uma pesquisa da Reuters/
Ipsos. Segundo o estudo, meta-
de dos 853 entrevistados entre
18 e 29 anos pensava que a Mi-
crosoft é mais legal agora do
que era há um ou dois anos.

A fabricante de softwares, fre-
quentemente considerada no
Vale do Silício por não ter produ-
tos de desejo que cativem uma
nova geração de consumidores
orientados para o segmento mó-
vel e mídias sociais, conseguiu
superar o Facebook na pesquisa
—apenas 42% dos jovens adul-

tos consideraram que a maior re-
de social do mundo é mais legal
agora do que no passado.

O Twitter obteve 47%, abai-
xo dos 50% da Microsoft, sob co-
mando de Steve Ballmer.

Parte dessa percepção sobre a
Microsoft deriva de um bem-
coordenado esforço de marke-
ting sobre sua recém-chegada
linha de tablets Surface, que re-
modelou a familiar interface do
Windows com um visual mais
amigável. Além disso, seu con-
sole de videogame Xbox e o
acessório de captura de voz e
movimentos “Kinect” tem sido
um forte apelo a consumidores
jovens nos últimos anos.

A Apple, apesar de cair no
conceito de muitos investidores
de Wall Street, ainda foi bem na
pesquisa Reuters/Ipsos, a pri-
meira em uma série que busca

medir a percepção de marcas e
utilização de produtos para as
principais marcas de consumo
de tecnologia.

Cerca de 60% dos entrevista-
dos de 18 a 29 anos ainda consi-
deram que a Apple é mais legal
agora do que no passado. Mas o
Android, do Google, saiu-se ain-
da melhor, com aceitação de
70%. Embora o conceito do que
é “legal” seja ainda intangível,
as percepções de consumidores
são essenciais na determinação
da longevidade dos produtos,
particularmente no dinâmico
setor de eletrônicos.

A pesquisa, que será repetida
nos próximos meses, incluiu res-
postas de 4.798 pessoas ouvidas
entre 5 e 19 de fevereiro. Os da-
dos são coletados pela internet
entre uma série de candidatos
pré-selecionados. ■

A Sony anunciou que vai lan-
çar a nova geração de seu PlayS-
tation este ano, e espera que
seu primeiro console de video-
game em sete anos lhe propicie
uma vantagem inicial muito ne-
cessária diante da próxima ver-
são do Microsoft Xbox, ajudan-
do-a a reanimar suas problemá-
ticas operações de eletrônicos.

O novo console
terá uma interface
reformulada e per-
mitirá que os usuá-
rios joguem video-
games hospedados
em servidores, e
que o façam enquan-
to baixam outros jo-
gos ou comparti-
lham vídeos com os amigos. O
novo controle, chamado Dual-
Shock 4, contará com uma tela
sensível ao toque e uma câmera
capaz de perceber a profundida-
de do ambiente diante dela.

A Sony, que já mostrou o no-
vo controle mas ainda não mos-
trou o console, afirmou que o
PlayStation 4 chegaria às lojas
na temporada de festas do fi-
nal do ano, e que contaria com
títulos de produtoras como a

Ubisoft Entertainment e a Acti-
vision Blizzard, cujos princi-
pais executivos participaram
da espalhafatosa cerimônia de
lançamento.

A empresa não revelou o pre-
ço ou data exata de lançamento.

O anúncio da Sony surge em
meio a especulações no setor
de que a Microsoft deve revelar
o sucessor de seu Xbox 360 no
terceiro trimestre deste ano. O
atual Xbox 360 oferece uma re-
de online superior à do PlaySta-
tion 3, com recursos como co-
mandos por voz em jogos inte-
rativos e melhor conectividade

com smartphones e
tablets.

Mas todos os fa-
bricantes de conso-
les de videogames
precisam enfrentar
os avanços dos apa-
relhos móveis em
seu território.

Os tablets e smar-
tphones produzidos por rivais
como a Apple e Samsung Elec-
tronics já respondem por cerca
de 10% dos US$ 80 bilhões
anuais movimentados pelo
mercado de videogames. Esses
aparelhos móveis, preveem os
analistas, dentro de alguns
anos serão tão poderosos quan-
to a safra atual de consoles de
videogames. “Parece bom,
com muitos jogos ótimos, mas
o setor mudou, agora”, disse Bi-

lly Pidgeon, analista da Inside
Network Research, sobre o no-
vo PlayStation. “Terá cresci-
mento mais lento, e não decola-
rá em alta velocidade”, acres-
centou.

Migração para aparelhos
Os fabricantes de consoles tam-
bém terão de enfrentar a queda
nas vendas de hardware e soft-
ware, que o grupo de pesquisa
NPD estima terem se reduzido
em todos os meses do ano pas-
sado, devido à migração de
usuários para jogos gratuitos pa-
ra uso em aparelhos móveis.

O PlayStation 4 terá um apli-
cativo destinado a aparelhos An-
droid e Apple, permitindo que
se conectem a jogos nos conso-
les e funcionem como segunda
tela, disse Jack Tretton, presi-
dente-executivo da Sony Com-
puter Entertainment of Ameri-
ca, em entrevista.

O console, que está em de-
senvolvimento há cinco anos,
terá memória de oito gigabytes
e poderá transmitir instanta-
neamente conteúdo de jogos
para o portátil PlayStation Vi-
ta, por meio de um recurso cha-
mado “Remote Play”, infor-
mou a companhia.

“A Sony está apostando na fa-
cilidade de uso do sistema”, dis-
se Greg Miller, editor executivo
de PlayStation no site de video-
games IGN.com. ■

LOGÍSTICA

SKF investe em novo CD em Jordanésia (SP)

A SKF do Brasil acaba de inaugurar um moderno centro de

distribuição em Jordanésia, no interior de São Paulo. O novo endereço,

localizado próximo ao complexo industrial da companhia, recebeu

R$ 7 milhões de investimentos. O espaço conta com 15,8 mil m2

de área útil, capacidade para armazenar 12 mil diferentes itens e

30 docas para embarque e desembarque de mercadorias. O espaço

é estratégico para a companhia expandir suas operações no Brasil.

Microsoft cresce no conceito de consumidores

Sony busca se antecipar ao rival
Xbox com nova versão do PlayStation
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Pesquisa mostra que 50% dos
ouvidos crê que empresa é mais
legal hoje do que o Facebook

Expectativa é que console de
videogame propicie vantagem
inicial sobre a Microsoft
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