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O avanço de smartphones e ou-
tros dispositivos móveis, como
tablets, é uma oportunidade
crescente para empresas de se-
gurança da informação, que
oferecem vacinas para controlar
a ação de criminosos virtuais.
Segundo a Frost & Sullivan, no
ano passado, o mercado global
de antivírus para computado-
res, e-mails e servidores totali-
zou cerca de US$ 6,3 bilhões. A
área móvel garantiu aproxima-
damente US$ 590 milhões e
deve crescer, em média, 25,4%
ao ano entre 2010 e 2015. “Se-
gurança móvel está avançando a
taxas elevadíssimas”, diz Mar-
celo Kawanami, gerente para
América Latina da indústria de
tecnologia de informação e co-
municação da consultoria.

Operadora é o canal
De olho neste potencial, a em-
presa de segurança F-Secure
inaugura este mês uma subsi-
diária na América Latina, com
sede em São Paulo. “O principal
motivo é a importância da re-
gião, que tem apresentado cres-
cimento no uso de banda larga
móvel e smartphones”, diz As-
cold Szymanskyj, vice-presi-
dente da companhia para a
América Latina. Em três anos, a
companhia planeja ter 40 fun-
cionários, o suficiente para aten-
der toda a região, em função do
modelo de negócios da empresa.

A F-Secure vende soluções
para o mercado corporativo e
para consumidores finais – nes-
te caso por meio de operadoras.
No Brasil, GVT e CTBC são par-
ceiras. Em 2010, a F-Secure fa-
turou € 130,1 milhões no mun-
do, dos quais 52% vieram do
negócio com operadoras, que
prestam serviço também para
pequenas e médias empresas.
“Trabalhamos com comparti-
lhamento de receita com a ope-
radora, que monta pacotes de
serviços para seus clientes e faz
a cobrança mensal”, afirma.

Receita pequena, mas crescente
A Kaspersky vai dobrar investi-
mentos na América Latina em
2011, onde mantém dois labora-
tórios de pesquisa e dois escritó-
rios comerciais. Embora não di-
vulgue números, Al Ochoa, di-
retor de vendas para varejo da
empresa na América Latina, diz
que os recursos serão destinados
à área de marketing, bem como
a ampliação de canais de vendas
e a contratação de pessoal. “Tí-
nhamos quatro pessoas na área
de varejo, vamos duplicar. Nos-
sa expectativa sobre o cresci-
mento de negócios também é
dobrar, porque a área de mobili-
dade e o negócio tradicional es-
tão crescendo”, afirma.

Cláudio Martinelli, gerente
de vendas para varejo da Kas-
persky no Brasil, diz que a re-
ceita oriunda do mundo móvel
ainda é pequena, mas cresce
fortemente. “É uma parte pe-
quena do nosso faturamento,
mas deixou de ser uma despesa
de investimento em tecnologia e
desenvolvimento para se tornar
receita”, afirma.

Dispositivo crítico
Samuel Carvalho, analista de
mercado de software da IDC,
explica que a receita de segu-
rança móvel cresce rapida-
mente, mas ainda não é repre-
sentativa porque a base de dis-
positivos tradicionais que usam
software de segurança ainda é
muito superior à de smartpho-
nes. No entanto, eles precisam
de proteção tanto quanto os
computadores de mesa. “A for-
ça da mobilidade faz com que
as empresas demandem solu-
ções para que o smartphone ou
o tablet seja um aparelho para
tomar decisões. Com aplica-
ções críticas, esses dispositivos
viram alvo de ataques e neces-
sitam de soluções de seguran-
ça”, afirma. “Temos o mundo
tradicional da segurança indo
para esses dispositivos, além de
demandas específicas, como
para a localização do apare-
lho”, completa. ■

Mobilidade garante
negócios para
área de segurança
Frost & Sullivan calcula que mercado de proteção de dados
móveis alcance US$ 590 milhões e cresça 25,4% ao ano até 2015

“A plataforma com maior risco
no futuro será o telefone
móvel, porque é a que cresce
mais rápido. O smartphone é
nosso contato com amigos,
mas também tem informações
importantes”

Al Ochoa
Diretor de vendas
para varejo da
Kaspersky na AL

Divulgação

Os celulares inteligentes são cada
vez mais utilizados para informações
corporativas, aumentando
a necessidade de proteção
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Cosan conclui compra da Zanin por R$ 90 mi
A companhia informou ontem que concluiu a compra da Zanin, usina
de açúcar e etanol na região de Araraquara (SP), pelo valor de R$ 90
milhões. O acordo anterior previa a compra por R$ 142 milhões, e segundo
a empresa, foi revisto por ajustes no capital de giro e na dedução de
passivos. A Cosan vai assumir R$ 240 milhões em dívidas financeiras
da Zanin. A empresa possui capacidade de moagem de 2,6 milhões
de toneladas por ano, além de um projeto de expansão em Minas Gerais.

Evandro Monteiro

APARELHOS

302,6 mi
Foi o total de smartphones
vendidos globalmente em
todo o ano de 2010, de acordo
com levantamento apresentado
pela consultoria IDC.

COMPUTADORES

346,2 mi
A consultoria IDC estima que
este seja o total de computadores
comercializados em todo o
mundo durante o ano passado.

DESEMPENHO

74,4%
É a taxa de crescimento
das vendas de smartphones
em 2010, segundo estimativas
da consultoria IDC. No quarto
trimestre, o avanço foi de 87,2%.

PCs

13,6%
É o crescimento das vendas
de computadores em todo
o mundo no ano passado.
No quarto trimestre, a consultoria
IDC calcula alta de 5,5%.

MERCADO

10 milhões
É a estimativa da IDC para
vendas de smartphones em 2011
no Brasil. No ano passado, foram
vendidos 5 milhões de unidades,
ou 10% do mercado de celular.

Usuários
desconhecem
riscos virtuais
Pesquisas de empresas de
segurança demonstram que falta
consciência das ameaças

Casos de ataque em massa de
vírus em celular ainda não são
muito conhecidos, diz José Ro-
berto Mavignier, gerente da in-
dústria de tecnologia da infor-
mação e comunicação da con-
sultoria Frost&Sullivan para a
América Latina. Mas ele ressal-
ta que há registros de pragas
que afetam os aparelhos. Um
dos fatores que dificultam a
disseminação é que o mercado
de smartphones tem uma diver-
sidade maior de sistemas opera-
cionais, ao contrário do mundo
dos computadores, dominado
pelo Windows. No ambiente
móvel, as opções incluem Sym-
bian, da Nokia; Android, do
Google; iOS, da Apple; e Win-
dows, que substituirá o Sym-
bian em telefones da Nokia.

Cláudio Martinelli, gerente
de vendas para varejo da Kas-
persky no Brasil, diz que vírus
para celular é um perigo real.
Segundo ele, há códigos mali-
ciosos que funcionam em diver-
sos sistemas operacionais e que
são instalados junto com aplica-
tivos. “Identificamos um vírus
para Android que era capaz de
roubar informações do usuário e
fazia ligações premium que cus-
tavam cinco dólares cada”, diz.

Uma pesquisa do Instituto
Ponemon e da empresa de segu-
rança AVG Technologies mostra
que 8% dos entrevistados tive-
ram celulares infectados por
vírus como esse. Outros 6% in-
formaram que alguns aplicati-
vos móveis de seus telefones
transmitiram dados confiden-
ciais, como detalhes de paga-
mento de contas e cartões de
crédito, sem consentimento. E
29% dos entrevistados consi-
deram importante ter antivírus
no telefone. “Se você olhar para
o mercado de PCs e para as es-
tatísticas de quantas pessoas
fazem backup, vemos o mesmo
comportamento no mundo mó-
vel. As pessoas pensam: nunca
vai acontecer comigo”, diz Tony
Anscombe, embaixador mun-
dial da AVG, que, em novembro,
comprou a DroidSecurity, para
avançar no mercado móvel.

“De forma geral, o usuário se
preocupa mais com o hardware
do que com o conteúdo arma-
zenado. O hardware é substi-

tuível, o conteúdo, não”, acres-
centa Ascold Szymanskyj, vice-
presidente da F-Secure para a
América Latina.

Segundo André Carrarretto,
gerente de engenharia e sistemas
da Symantec Brasil, a segurança
móvel tem sido impulsionada
principalmente pelo ambiente
corporativo. As empresas estão
descobrindo que é preciso incluir
smartphones em suas políticas
de segurança. Isso significa ado-
tar soluções para gerenciar os
dispositivos, o que inclui o tipo
de aplicação que pode funcionar
nos aparelhos, bloqueio de fun-
ções, adoção de antivírus e a
possibilidade de apagar os dados
do telefone, em caso de perda.
“Dessa forma, você reduz a ex-
posição”, diz. ■ F.M.

Denis Doyle/Bloomberg

“O usuário se preocupa mais
com o hardware do que com
o conteúdo. Ele ainda não
se deu conta de que o hardware
é substituível, o conteúdo
não. Agora é que ele começa
a despertar para isso”

Ascold Szymansky
Vice-presidente da
F-Secure para AL

Sérgio Zacchi

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 20.
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