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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
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 21.
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