
OWindows 8 chega aomercado
para acabar com o namoro en-
tre as empresas e a Apple. A ava-
liação é do analista Fernando
Belfort da Frost& Sullivan. AMi-
crosoft, que no ano passado re-
gistrou participação de 87,6%
no bolo corporativo, segundo
pesquisa realizada pela Forres-
ter, tem perdido espaço para a
concorrência e pretende, com o
seu novo sistema operacional,
reconquistar a confiança de
seus consumidores.
Parte dessa perda é devida ao

fenômeno “bring your own de-
vice” (traga seu próprio disposi-
tivo), também chamado de con-
sumerização, em que as compa-
nhias permitemque os profissio-
nais tragam seus notebooks,
smartphones e tablets para as ta-
refas diárias.
“A penetração da Apple no

mercado corporativo ainda é pe-
quena [cerca de 11%, de acordo
coma Forrester], apesar de algu-
mas organizações terem alto ín-
dice de aparelhos da marca por
permitirem que os funcionários
tragam seus próprios dispositi-
vos”, explicou. Assim, há um
começo de namoro entre as cor-

porações e a companhia de Ste-
ve Job e a Microsoft quer mos-
trar que pode inovar.

Tentativa
O Windows 8 e sua integração
entre tablets e notebooks e PCs
é a prova dessa tentativa. “Apla-
taforma é uma jogada muito
agressiva. A empresa tem total
liderança e penetração altíssi-

ma no mercado, mas viu que
precisava focar em inovação em
uma versão nova doWindows.”
Segundo ele, essa inovação

implantada pela Microsoft foi
preventiva e forçada pelo cresci-
mento das concorrentes. Algo
que é muito comum no merca-
do de TI. “É interessante, por-
que enquanto o segundo ou o
terceiro colocado não se mostra

uma ameaça, o líder não se sen-
te motivado.”
De certa forma, a Microsoft

se viu encurralada pelo cresci-
mento acentuado de empresas
que apostam emmobilidade, co-
mo o Google. “Teve uma ado-
ção muito grande do iOS e do
Android e esse é omundo do fu-
turo, onde se concentrammaio-
res oportunidades.” ■

Os setemodelos iniciais do Pro-
Liant Generation 8, a última
versão dos servidores com ba-
se x86 da HP, foram oficialmen-
te apresentados e espera-se
que sejam lançados em definiti-
vo no final de março. Primeiro
conjunto de produto da iniciati-
va Project Voyager da empresa
— que consumiram US$ 300
milhões em investimento, dois
anos de pesquisa e desenvolvi-
mento e mais de 900 patentes

—, os servidores incorporam
inúmeros novos recursos e ca-
pacidades que têm a intenção
de “redefinir as expectativa e
economia dos centros de da-
dos”, incluindo o triplo de ad-
ministração de produtividade.
A família Gen8 foi promovi-

da como a linhamais autossufi-
ciente de servidores disponí-
veis usando o novo processa-
dor Xeon E6-2600, da Intel. A
HP diz que os servidores fo-
ram testados em mais de cem
centros de dados por clientes
incluindo a Alcatel-Lucent,
Britsh Telecom, Nth Genera-

tion Computing e Purdue Uni-
versity. Eles automatizaram o
gerenciamento de ciclo de vi-
da, aceleraram o desempenho
do aplicativo e maximizaram a
utilização ao eliminar as tare-

fas e problemas comuns, o que
economiza pelo menos 30 dias
do ano para a equipe de TI, se-
gundo a HP.
Segundo os últimos núme-

ros do Gartner, a HP se man-
tém na liderança do mercado
de servidores, com 28,1% de to-
dos os lançamentos no último
trimestre, seguida pela Dell
(22,9%) e IBM (13,1%). A em-
presa tem a maior parcela em
servidores blade (44%), mais
do que o dobro do segundo lu-
gar, a IBM (21%); a Dell vem
em terceiro (9,3%) e a Cisco lo-
go atrás (8%). ■ ITWeb

Umapesquisa realizada pela AV-
Teste apontou que seis dos 41 an-
tivírus para Android testados
não detectam aplicativos que
contém ameaças para os smar-
tphones com a plataforma. Na
lista figuram o Android Antiví-
rus, Android Defender, LabMSF
Antivirus beta, MobileBot Anti-
vírus, MT Antivírus e MYAn-
droid Protection Antiviru.
O estudo, que utilizou 618 ar-

quivos maliciosos, revelou que
sete produtos conseguiram de-
tectar mais de 90% das amea-
ças e dez detectaram entre 65%
e 90% das pragas.
Na faixa de 90% de detecção

estão antivírus como avast!, Dr.
Web, F-Secure, IKARUS, Kas-
persky, Lookout Security &An-
tivirus e Zoner AntiVirus Free.
Já para o grupo de softwares

que identifica 65% das ameaças
são AegisLab, AVG, Bitdefen-
der, Eset, Norton, Quick Heal,
Super Security, TrendMicro, Vi-
pre e Webroot.
O crescimento tem justificati-

va. A pesquisa mostra que uma
das principais causas para o
avanço no número demalwares
criados para Android é o volu-
me de aplicativos disponíveis
no Android Market.
Hoje, sãomais de 450mil dis-

poníveis aos usuários, enquan-
to em julho de 2010 eram pouco
mais de cem mil. ■ ITWeb

INDÚSTRIA

Faturamento do setor de massas
alimentícias cresce 3,5% em 2011

CONSTRUÇÃO

MZM anuncia investimentos de R$ 500
milhõesem 2012 com foco na Grande SP

Marcela Beltrão

Incomodada,Microsoft sai
do pedestal e volta a inovar

HP assegura liderança em servidores

Henrique Manreza

Família Gen8 chega ao mercado
este mês e é promovida como
a mais produtiva entre as atuais

A MZM Construtora anunciou ontem que vai investir cerca de
R$ 500 milhões em 2012. Segundo a empresa, os empreendimentos
devem se concentrar nas cidades de Guarulhos, Mauá, Barueri
e Diadema, onde a empresa já anunciou a construção de um complexo
arquitetônico multiuso com o primeiro hotel da cidade, torre
comercial e três prédios residenciais no conceito condomínio clube.

O setor de massas alimentícias cresceu 3,5% no ano passado com
relação a 2010, atingindo R$ 6,1 bilhões, segundo dados da Associação
Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias em parceria com a
consultoria Nielsen. O crescimento foi impulsionado pelas categorias
de massas instantâneas (5,9%) e frescas (18,2%), com faturamentos
de R$ 1,8 bilhão e R$ 539 milhões, respectivamente.

Companhia se viu
encurralada pelo
crescimento
acelerado de rivais
que apostaram na
mobilidade, e esse
é o negócio do
futuro, em que se
concentram maiores
oportunidades,
na avaliação de
analistas de mercado

Produto faz parte
de um pacote
que consumiu
US$ 300 milhões
em recursos

EMPRESAS

Windows 8 e sua integração entre tablets, notebooks e PCs chega ao mercado para
acabar com o namoro entre as empresas e a Apple, ameaça ao reinado da gigante

PESQUISA
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Quantomais
popular,mais
vulnerável

OanalistaFernandoBelfort, da
Frost&Sullivan:Microsoftvai
focarem inovaçãopreventiva

AVANÇO DO ANDROID 

Sistema operacional    
móvel do Google se torna   
alvo de ataques

Fonte: AVTeste     *Até março
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 30.




