
sitivo de gerenciamento de sis-
temas que atualizam os softwa-
res remotamente. 

A parceria é primeiro negó-
cio da SAP com um fabricante 
de celulares com Android e de-
verá também fazer acordos 
com a Research in Motion para 
a plataforma BlackBerry, além 
da Apple para o iPhone e dispo-
sitivos iPad. A Samsung, que 
era a segunda maior fabricante 
de smartphones atrás da Apple 
no quarto trimestre, tem como 
objetivo de vender mais apare-
lhos para clientes corporativos 
após a plataforma Android se 
tornar o mais popular sistema 
operacional para smartphones. 

Fabricantes estão se benefi-
ciando da consumerização da tec-

nologia da informação, em que 
as pessoas usam aparelhos de tec-
nologia para tarefas pessoais e de 
trabalho, e empresas que permi-
tem a seus empregados escolher 
o seu aparelho. A SAP acrescen-
tou que a tecnologia pode ajudar 

a trazer o seu software para smar-
tphones e tablets com a aquisição 
da Sybase em 2010 por US$ 5,8 bi-
lhões. O crescimento na receita 
de aplicações móveis é parte 
da estratégia da companhia ale-
mã. 

Sap forma aliança 
com Samsung 
Objetivo é desenvolver 
mecanismos de segurança 
para dispositivos móveis 
com Android 

A SAP e Samsung se uniram pa-
ra tornar os dispositivos móveis 
que executam o sistema opera-
cional Android mais seguro pa-
ra usar como ferramentas corpo-
rativas, de acordo com pessoas 
familiarizadas com o tema. 

A SAP, a maior fabricante de 
software de gestão empresarial 
e a Samsung devem apresentar 
os seus planos na próxima sema-
na no Mobile World Congress, 
em Barcelona. A cooperação in-
cluirá e-mail de encriptação, 
bem como a fabricação de apa-
relhos compatíveis com o dispo-
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




