
Smartwatch com
chip de celular

Sonypedepatente
deperuca inteligente

Vendas da HP
cresceram 2%

CURTAS

Herdeiros de Abir Magid, fundador
da Nelima, fabricante de relógios
criada no final dos anos 60 em
Manaus e que foi responsável pelas
marcas Dumont, Condor e
Mirvaine, além da Magnum,
anunciaram ontem o lançamento
do primeiro smartwatch com
suporte para chip de celular (SIM)
do mercado brasileiro. O relógio da
marca Locke chega ao país em
2014. “Esperamos iniciar a
produção local no 2º semestre de
2014”, disse Francisco Magid,
proprietário da Locke.

Queremos ir muito
além do dispositivo.
Nossa ideia é criar
um ecossistema
ao redor dos nossos
produtos e trazer
conteúdos e serviços
relevantes, com uma
experiência localizada”

A Sony Corp está tentando
registrar uma patente nos Estados
Unidos para a “SmartWig”, uma
peruca inteligente que se
comunicaria com outros gadgets
sem fio, como tablet e
computador, adicionando
funcionalidades como medição de
pressão sanguínea, transmissão
de slides de uma apresentação,
entre outras. Dependendo do
modelo, a peruca poderia incluir
uma câmera, um apontador laser
ou um sensor de GPS, disse a
companhia. Bloomberg

FiammaZarife
VP do MSC da Samsung para a AL

O plano de reestruturação da HP
começa a mostrar seus primeiros
resultados na bolsa, com alta de
9% nas ações da fabricante de
PCs. Ontem, a empresa divulgou
que suas vendas no quarto
trimestre tiveram 2% de alta em
relação ao mesmo período do
ano passado — 12% em relação
ao terceiro trimestre deste ano.
A receita como um todo no
quarto trimestre somou US$ 29,1
bilhões, acima da previsão dos
analistas. Reuters

“

A explosão dos diversos dispositi-
vos nas mãos — ou ao alcance —
dos consumidores e as múltiplas
telas que disputam hoje a atenção
desses usuários é uma tendência
que está movimentando as estraté-
gias de diversas empresas, de fabri-
cantes de equipamentos aos pres-
tadores de serviços. Como uma
resposta a esse cenário, a Sam-
sung apresentou ontem oficial-
mente sua mais nova unidade de
negócios na América Latina, bati-
zada de Media Solution Center.
Em operação há onze meses, a divi-
são vai responder pelas estratégias
de desenvolvimento de conteúdos
e serviços da empresa na região.

“Estamos falando de um mer-
cado que movimentou cerca de
US$ 1,5 bilhão em 2012 e que tem
previsão de crescimento anual de
20% até 2017”, disse Fiamma Zari-
fe, vice-presidente da divisão pa-
ra a América Latina, durante en-
contro com jornalistas em São
Paulo. “Estamos vivendo uma re-
volução na forma como interagi-
mos, consumimos conteúdo, com-
pramos e pagamos as nossas con-

tas. A Samsung não poderia dei-
xar de prestar atenção a todas es-
sas oportunidades”, afirmou.

Com doze anos de experiência
em telecomunicações e passa-
gens por Oi e Claro, Fiamma dis-
se que um dos pilares da divisão
será a oferta de conteúdos locais.
O pacote inclui ainda o foco em
experiências de navegação e in-
terface adaptadas ao gosto dos
consumidores da região, bem co-
mo benefícios e promoções exclu-
sivas para esses usuários.

Como reflexo dessa aborda-
gem, a Samsung vai investir no
fortalecimento de acordos já exis-
tentes com desenvolvedores de
conteúdo local, bem como na
busca de novos parceiros. Estão
previstas também ações de estí-
mulo ao desenvolvimento dessa
indústria, por meio de ações em
conjunto com universidades.

Sob essa orientação, a primei-
ra iniciativa no Brasil é o investi-
mento em um estúdio de produ-
ção de jogos em Manaus. A ideia
é capacitar profissionais e empre-
sas do setor para o desenvolvi-
mento de games, com o auxílio e
a aplicação de tecnologias da
Samsung. A possibilidade de dis-
tribuir esses conteúdos em diver-
sos dispositivos da marca — inclu-
sive no exterior — será um dos fa-
tores de atração. “É só uma pri-
meira iniciativa. Queremos esten-
der essa prática para todos os seg-
mentos de conteúdo”, afirmou.

Outra ação no Brasil foi a cria-
ção do Samsung Hub, que centra-
liza as lojas digitais da marca. Por
meio da plataforma, o usuário po-
de navegar por serviços de músi-
ca, vídeos, games, livros e educa-
ção. As lojas reúnem conteúdos
de parceiros como Sony, Warner,
Gameloft, Electronic Arts e TV Es-
cola. Até o fim do ano, o serviço
estará disponível para grande par-
te dos smartphones e tablets da
Samsung. “Nosso grande desafio
é fazer com que esses serviços es-
tejam também em outras telas. O
ideal é que um consumidor possa
começar a assistir um filme na
TV da Samsung e continuar no ta-
blet”, disse Fiamma. “Vamos co-
meçar a montar esse quebra-ca-
beça. Essa integração ainda não
foi feita porque até então não tí-
nhamos uma área para olhar essa
estratégia como um todo. Cada
produto tinha sua divisão”.

Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br
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Divulgação/SonySamsung cria divisão
de entretenimento

Fiamma:mercadomovimentouUS$1,5biem2012

Nova área disponibilizará filmes, games e séries para serem acessados em

celulares, tablets, Pcs eTVs. No Brasil, foi criado um estúdio de games, em Manaus
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 nov. 2013, Empresas, p. 14.


	BRAECO1-01__28-11-13
	BRAECO1-02__28-11-13
	BRAECO1-03__28-11-13
	BRAECO1-04__28-11-13
	BRAECO1-05__28-11-13
	BRAECO1-06__28-11-13
	BRAECO1-07__28-11-13
	BRAECO1-08__28-11-13
	BRAECO1-09__28-11-13
	BRAECO1-10__28-11-13
	BRAECO1-11__28-11-13
	BRAECO1-12__28-11-13
	BRAECO1-13__28-11-13
	BRAECO1-14__28-11-13
	BRAECO1-15__28-11-13
	BRAECO1-16__28-11-13
	BRAECO1-17__28-11-13
	BRAECO1-18__28-11-13
	BRAECO1-19__28-11-13
	BRAECO1-20__28-11-13
	BRAECO1-21__28-11-13
	BRAECO1-22__28-11-13
	BRAECO1-23__28-11-13
	BRAECO1-24__28-11-13
	BRAECO1-25__28-11-13
	BRAECO1-26__28-11-13
	BRAECO1-27__28-11-13
	BRAECO1-28__28-11-13
	BRAECO1-29__28-11-13
	BRAECO1-30__28-11-13
	BRAECO1-31__28-11-13
	BRAECO1-32__28-11-13



