
Dispositivos móveis 
precisam de proteção 
Cada vez mais os usuários estão acessando a 

internet de smartphones e tablets, aumentado os 

riscos de invasões e roubos de informações 

m meados de setembro, a atriz 
norte-americana Scarlett 
Johansson teve seu smartphone 

invadido por hackers e fotos íntimas 
suas foram divulgadas na internet. 
Posteriormente, o invasor foi 
identificado e preso. O episódio 
levantou novamente a questão da 
segurança dos smartphones e tablets. 
Com a popularização desses 
dispositivos móveis, os fabricantes de 
antivírus e sistemas de segurança 
intensificam as ofertas de soluções 
que impedem invasões e que também 
localizam e bloqueiam os aparelhos. 

A Symantec desenvolveu soluções 
para a crescente demanda por 
proteção em sistemas móveis. Caso o 
usuário perca o smartphone, com o 
Norton Mobile Security instalado no 
aparelho é possível bloquear o seu 
uso, saber a sua localização e até 
apagar todas as informações 
armazenadas. Para tanto, basta 
enviar, de outro aparelho, um SMS 
para o próprio número com um código 
de bloqueio. Se desejar, ao enviar 
outro SMS, a cada dez minutos o 
dispositivo roubado (caso tenha GPS) 
mandará informações para o Google 
Maps, indicando sua localização. Caso 
o aparelho não seja encontrado, como 
última providência, um SMS deve ser 
enviado solicitando para que todas as 
informações sejam apagadas. 

Para tablets, a Symantec 
desenvolveu o Norton Tablet Security. 
Como não há serviço de SMS neste 
tipo de dispositivo, o usuário que teve 

o equipamento roubado deve acessar 
o site da Symantec e solicitar o seu 
travamento e geolocalização, caso 
haja GPS instalado. Quando o tablet se 
conectar à internet, ele 
automaticamente entra em contato 
com o site do fabricante e recebe a 
ordem dada. É possível, inclusive, 
tirar fotos de quem o está utilizando. 

A AVG é outra empresa que oferece 
soluções de segurança para 
dispositivos móveis. Ela oferece o AVG 
Mobilation, nas versões gratuitas e 
Pro (R$ 35 por ano), que podem ser 
baixadas no site 
http://www.avgbrasil.com.br/antivirus 
para-android. Voltado para 
smartphones e tablets com sistema 
Android, além de oferecer proteção 
para códigos maliciosos, o produto 
também localiza o aparelho em caso 
de perda ou roubo, bloqueia o 
dispositivo e apaga todas as 
informações. "Os usuários de micros 
desktops e notebooks já estão 
conscientes da importância de um 
sistema de proteção, como antivírus e 
firewall. Já para quem usa dispositivos 
móveis, que também acessam a 
internet, ainda falta essa cultura", 
opina Mariano Sumrell, diretor de 
Marketing da AVG Brasil. 

Ele explica que o aplicativo de 
localização se chama Phone Locator e 
ajuda a localizar o aparelho pelo 

Google Maps, enviando a localização 
pelo GPS, que pode ser ativado 
remotamente no endereço 
www.avgmobilation.com. (C.O.) 
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Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 19 abr. 2012, Especial, p. 5.




