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Mac - em milhões de unidades
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Crescimento do número de computadores Macintosh no mundo
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Ataques digitais desfazem
mito de que Mac é inviolável
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Segurança Número de vírus para dispositivo da Apple cresceu 35% em 2011
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Ascold Szymanskyj, da F-Secure: Número maior de computadores Mac é motivação para ataque de criminosos
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em particular, está atraindo a
atenção dos hackers. Apesar de
diferentes, o iOs, sistema operacional do iPhone e do iPad, e o
Mac Os, do Macintosh, têm uma
estrutura parecida, dizem os especialistas, o que facilita o trabalho dos criminosos. “Os núcleos
dos dois sistemas contém de
80% a 90% de códigos idênticos.
As funções e vulnerabilidades
são praticamente as mesmas, o
que facilita o desenvolvimento
de ameaças comuns aos dois
ambientes”, diz José Matias, gerente de suporte técnico para a
América Latina da McAfee. A lógica é simples: com o ganho de
popularidade do iPhone e do
iPad, os hackers enxergam vantagens em desenvolver um vírus
que poderá ser adaptado facilmente para uso em outra categoria de produtos.
O próprio modelo de negócios
da Apple acaba sendo um chamariz para os criminosos digitais. Os
aplicativos disponíveis para usuários da marca ficam centralizados
em serviços como a App Store, de
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“Mac não pega vírus” — você
pode não ser fã de tecnologia,
mas é bem provável que já tenha
ouvido essa frase em alguma conversa relacionada ao computador
pessoal da Apple. Os donos de
Macintosh — ou Mac, como são
conhecidos os micros da marca —
nunca se preocuparam muito
com os vírus que sempre atormentaram os usuários do Windows, sistema operacional da Microsoft e padrão dominante no
setor. Mas esse sossego, ao contrário do que muita gente pensa,
não se deve a nenhuma blindagem da Apple contra ameaças cibernéticas. O Mac foi deixado em
paz pelo simples fato de que sua
base de usuários era tão pequena
frente ao Windows que as gangues digitais não demonstravam
interesse em criar códigos nocivos, como os vírus, para atingi-lo.
Na semana passada, porém, o
sinal vermelho tocou. Um vírus,
batizado de FlashBack, infectou
cerca de 670 mil Macs no mundo, sendo 2,3 mil deles no Brasil.
Variação de um código nocivo
criado para o Windows, a praga
foi considerada a primeira infecção maciça de computadores da
Apple. Mas esse não é um episódio isolado. Cada vez mais, o
Mac tem sido alvo de ataques. Só
em 2011, o número de ameaças
para essa plataforma aumentou
35%, segundo a companhia de
antivírus Kaspersky.
O interesse dos hackers pelo
Mac é resultado de uma série de
fatores, que vai do aumento da
base instalada de computadores
Apple aos poucos cuidados tomados pelos usuários da marca,
que não costumam usar antivírus ou adotar procedimentos
básicos de segurança.
“Os criminosos digitais seguem a lei de mercado. Se existem mais usuários, por que não
atacar?”, afirma Ascold Szymanskyj, vice-presidente de operações
e vendas na América Latina da FSecure , uma companhia de segurança digital. O aumento das
ameaças para Mac, segundo várias empresas de antivírus ouvidas pelo Valor, começou a ganhar força no fim de 2010.
Uma característica da Apple,

programas para iPhone e iPad, e
Mac App Store, de softwares para
Mac. “Os hackers veem nesse ecossistema a possibilidade de infectar
mais rapidamente um número
maior de máquinas”, afirma Matias, da McAfee.
Outro risco, avaliam os especialistas, é que a Apple não permite
que empresas de software façam,
diretamente, atualizações nos programas instalados nos computadores de seus usuários — ao contrário do que ocorre no caso do
Windows. As modificações têm de
ser autorizadas pela própria Apple. A questão é que, frequentemente, essas atualizações corrigem vulnerabilidades e fecham a
porta para os hackers. Como a Apple leva mais tempo para autorizálas, os usuários ficam expostos por
um período maior.
De acordo com Fábio Assolini,
gerente de softwares nocivos da
Kaspersky, foi exatamente isso
que ocorreu na onda de ataques
na semana passada. A fabricante
de softwares Oracle detectou
uma vulnerabilidade na lingua-

gem Java, usada para desenvolver
páginas na internet, e passou a
oferecer uma atualização que
corrigia o problema. “A Apple fez
essa atualização 49 dias depois
de ela ter sido repassada pela
Oracle”, diz o analista. Procurada
pelo Valor, a Apple não quis comentar o assunto.
Para piorar, os hackers têm
apostado nos chamados ataques
multiplataforma. Isso significa
que os criminosos digitais já
conseguem elaborar pragas que
atingem diferentes sistemas
operacionais. Já existem códigos
nocivos extremamente elaborados, que conseguem verificar em
tempo real se o alvo é um PC
com Windows ou um Mac, explica Alberto Medeiros, especialista em segurança e ameaças cibernéticas da Trend Micro. “O
que difere é apenas a forma de
infecção, mas o processo para o
hacker direcionar esse ataque a
um determinado sistema é muito rápido. A mudança de código
nesse estágio é mínima”, afirma
o especialista.

35% é a taxa de crescimento dos programas nocivos para Macintosh.

Eles eram 138 no começo de 2011 e passaram para 186 no fim do ano.

Fonte: Gartner e Kaspersky. * projeção

Confiantes na marca,
usuários ignoram riscos
De São Paulo
Diante da escalada dos ataques
aos computadores Macintosh,
grande parte dos desenvolvedores
de antivírus ouvidos pelo Valor começou a lançar sistemas de proteção voltados especificamente a esse ambiente, no fim de 2010. Da
mesma forma, essas companhias
contam hoje com equipes dedicadas exclusivamente aos Macs. A
adoção desses antivírus, no entanto, ainda não reflete o aumento
dos riscos, dizem os especialistas.
Segundo José Matias, gerente de
suporte técnico para a América Latina da McAfee, ainda há muita resistência entre os usuários da Apple quando o assunto é segurança.
Esse comportamento, diz ele, está
ligado ao fato de que a companhia
é um dos únicos exemplos no mercado de tecnologia no qual a compra de um equipamento está mais
relacionada à paixão pela marca
do que às características do produto. “Mesmo com o aumento dos incidentes, esses consumidores continuam dizendo que são notícias
plantadas pela mídia”, diz Matias.
Leonard Bonomi, diretor de suporte e serviços da Trend Micro, estima que apenas 10% dos usuários
de Mac têm algum sistema de antivírus instalado em suas máquinas.
No Brasil, ele observa que o maior
nível de adoção está no mercado
empresarial, pois as companhias

têm investido em ambientes mistos, dotados de PCs e Macs, com
predomínio do Windows. “O número de Macs é bem menor nessas
empresas. Por outro lado, as máquinas da Apple geralmente são
usadas por executivos de alto escalão, o que amplia a preocupação
com a segurança”, afirma.
A participação do antivírus para
Mac nas receitas ainda é pequena
na Trend Micro. A relação é de 2%,
ante 98% dos sistemas voltados para Windows, conta Bonomi. No entanto, ele prevê que esses números
vão ganhar novos contornos em
médio prazo. “Chegar a uma fatia
de 15% em dois anos não é nenhum absurdo”, acrescenta.
Com uma divisão de receita similar à da Trend Micro, a Eset registrou um salto de 20% nas vendas de
antivírus para Mac no primeiro trimestre de 2012, se comparado a
um ano antes. O gerente-geral da
empresa no Brasi, Camillo Di Jorge,
diz que o plano é lançar mais dois
ou três produtos para esse ambiente ainda neste ano.
Seguindo a lógica dos ataques
que não discriminam os sistemas
operacionais, a AVG tem em seu
portfólio um produto disponível
tanto para Windows quanto para
Mac, que identifica sites infectados.
O objetivo é lançar um sistema específico para Mac em breve, diz Mariano Sumrell, diretor de marketing da AVG no Brasil. (MD e BC)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 abr. 2012, Empresas, p. B3.

Apesar de tímida, venda de PCs cresce mais que o previsto
De São Paulo
As vendas globais de computadores cresceram 2,3% no primeiro
trimestre, para 87,1 milhões de
unidades, em comparação com o
mesmo intervalo de 2011, informou a consultoria IDC. O número
está um pouco acima da previsão

feita anteriormente pela empresa,
que estimava um avanço de 0,9%,
em virtude de fatores como as restrições na oferta de discos rígidos
(HD), o ambiente econômico, a
competição dos PCs com outros
dispositivos e as incertezas sobre o
Windows 8, a nova versão do sistema operacional da Microsoft.

Segundo a IDC, os grandes fabricantes de PC conseguiram absorver
o aumento dos preços dos componentes. Os impactos causados aos
pequenos fabricantes ficaram em linhas com as expectativas do setor.
“O crescimento do mercado de PC
permaneceu limitado no primeiro
trimestre devido à questão dos HDs

e outros fatores”, disse Loren Loverde, vice-presidente global de dispositivos de consumo da IDC. O executivo prevê que as vendas de PCs voltarão a crescer significativamente no
quarto trimestre, com a normalização da oferta de HDs e as esperadas
substituições de equipamentos devido ao lançamento do Windows 8.

Anatel aprova edital para leilão de 4G
Regulamentação
Rafael Bitencourt
De Brasília
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou,
ontem, o edital de licitação dos
serviços de quarta geração da telefonia celular (4G). A agência
manteve a base da proposta original apresentada em consulta pública no início do ano. Dentre as
principais normas estão a possibilidade de venda de licenças da
nova tecnologia associada à outorga dos serviços de telefonia e
conexão à internet na zona rural.
O relator do processo, o conselheiro Marcelo Bechara, informou que serão ofertados até
quatro lotes nacionais. Conforme antecipou o Valor na última
segunda-feira, uma das faixas de
abrangência nacional foi divida
outras duas. No entanto, quem
adquirir a primeira dessas licenças poderá comprar a segunda

em nova rodada de lances com
objetivo de ampliar a capacidade
da oferta de serviços.
A Anatel tornou outras duas outorgas voltadas para atender todo
o país em licenças regionais. A regra que balizará a disputa por essas subfaixas deve aumentar as
chances das empresas que atuam
no mercado local ou no ramo de
TV por assinatura com tecnologia
de transmissão por micro-ondas
(MMDS) de entrarem no negócio
de 4G onde já prestam serviço.
“Isso tudo passa pelo entendimento da agência de que podemos fomentar ainda mais o modelo competitivo que temos hoje
no serviço móvel pessoal”, ressaltou Bechara durante a reunião
do conselho diretor.
O presidente da Anatel, João
Rezende, afirmou que o edital
deve ser lançado nos próximos
dias, quando serão conhecidos
os preços mínimos de cada lote.
Segundo ele, o leilão ocorrerá
nos dez primeiros dias de junho.

A disputa pelas frequências dos
serviços 4G, na faixa de 2,5 gigahertz (GHz), se dará pela oferta
de maior preço a ser pago pela licença. Enquanto na outorga de
serviços voltados para a zona rural,
na faixa de 450 megahertz (MHz),
ocorre com a apresentação do lance de menor custo do plano de serviço para o consumidor.
A vinculação das duas faixas
ocorre a partir do momento que
não houver interessados na faixa
destinada a atender a zona rural.
“Esse é o edital mais complexo
que a Anatel já teve”, disse o relator ao se referir ao desafio de tornar viável a exploração de serviços com modelos de negócio
completamente diferentes.
Bechara disse na reunião que
tomou o cuidado de fazer a
amarração final dos compromissos de abrangência que as operadoras assumirão. Como já estava
previsto, a cobertura do serviço
4G começa nas cidades-sede da
Copa das Confederações e da Co-

pa do Mundo no próximo ano.
A Anatel suavizou parte das
obrigações do 2,5 GHz relacionadas às cidades com mais de
200 mil habitantes, que deverão
ser atendidas apenas em dezembro de 2015. Antes, esse prazo valeria para as empresas com 100
mil habitantes, que serão atendidas somente em 2016.
Na faixa de 450 MHz, a Anatel
adiou em seis meses o cumprimento da primeira fase das obrigações, com atendimento de 30%
das cidades brasileiras em junho
de 2014. As demais obrigações
foram mantidas, com atendimento de 60% dos municípios,
em dezembro de 2014, e 100%,
no fim de 2015.
A exigência de compra de
equipamentos montados e desenvolvidos no país foi mantida.
O prazo final para cumprir o último patamar com os percentuais mínimos de compra produtos com conteúdo local se encerrará em 2017.

A Hewlett-Packard (HP) reverteu o declínio das vendas registrado no quarto trimestre de 2011 e
voltou a ganhar terreno em mercados como Estados Unidos e Europa. No período, a HP somou
15,7 milhões de unidades vendidas, com crescimento de 3,2%
frente ao desempenho de um ano

atrás. A participação de mercado
da HP foi de 18%.
Com 11,7 milhões de PCs vendidos (13,4% de participação), a Lenovo cresceu 43,7%, o maior índice no
período, e se consolidou na segunda
posição. A Dell ficou em terceiro lugar, com 10,1 milhões de unidades e
11,6% de participação. (MD)

Curta
Google lucra mais
O Google, dono do mecanismo de buscas na internet mais
popular do mundo, teve lucro líquido de US$ 2,89 bilhões no primeiro trimestre. O resultado representa um aumento de 60,55%
em relação ao obtido no mesmo
período do ano passado. A receita cresceu 24% na mesma base de

comparação e alcançou
US$ 10,65 bilhões no trimestre
encerrado em março deste ano.
O Google também melhorou sua
rentabilidade. A empresa obteve
lucro operacional de US$ 3,39 bilhões, o equivalente a 32% da receita líquida. No mesmo período
do ano passado, a margem operacional foi de 27%.
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