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S i st e m a s Recursos incluem desde geolocalização até
possibilidade de destruir disco rígido a distância

Dispositivo móvel
ganha reforço na
área de segurança

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Fiamma Zarife, diretora da Claro: investimento na área está relacionado ao aumento na venda de smartphones

Bruna Cortez e Moacir Drska
De São Paulo

Fotos, gravações, documentos,
contatos e tantas outras infor-
mações pareciam perdidos.
Além do prejuízo financeiro, o
roubo de uma produtora de ví-
deo localizada na zona sul de
São Paulo rendeu uma enorme
dor de cabeça aos proprietários
do estabelecimento. Para piorar,
as chances de recuperar os equi-
pamentos roubados — dentre
eles um notebook, um celular e
um tablet — não pareciam mui-
to animadoras. Mas as horas de
aflição duraram pouco, até os
proprietários se lembrarem do
software de rastreamento insta-
lado no telefone móvel levado
pelos ladrões. Com a ajuda do
aplicativo, a polícia localizou os
suspeitos e conseguiu recuperar
os equipamentos roubados da
produtora, avaliados em mais de
R$ 45 mil.

A proliferação dos dispositivos
móveis atiçou a cobiça dos crimi-
nosos, mas, agora, a própria tec-
nologia embutida nesses equipa-
mentos está ajudando a comba-
ter os roubos, como mostra o ca-
so da produtora, que ganhou re-
percussão recentemente.

Os novos recursos de seguran-
ça tornaram-se um foco de inves-
timento para fabricantes de
computadores e operadoras de
telecomunicações. As compa-
nhias estão usando desde siste-
mas de geolocalização, que usam
satélites para identificar a posi-
ção do aparelho desaparecido,
até dispositivos capazes de des-
truir a distância os discos rígidos
nos quais ficam armazenadas in-
formações estratégicas.

“O consumidor passou a en-
xergar outras ameaças além dos
vírus para smartphones e come-

çou a se preocupar com os da-
dos, senhas e contatos que ar-
mazena no celular, e que podem
ser perdidos a qualquer mo-
m e n t o”, afirma Alexandre Fer-
nandes, diretor da divisão de
produtos e serviços da Vivo.

A operadora começou a ofere-
cer ferramentas de proteção con-
tra roubo em meados do ano
passado. O pacote montado pela
companhia inclui um sistema de
localização e um aplicativo que
permite apagar a distância os da-
dos armazenados em smartpho-
nes ou tablets. Os recursos estão
disponíveis tanto para usuários
individuais como para empresas.

No caso da Claro, esse tipo de
ferramenta começou a ser ofere-
cida mais recentemente, em feve-
reiro. O investimento nesse tipo
de recurso está relacionado ao
aumento das vendas de smart-
phones no país, já que é nesses
dispositivos que as pessoas cos-
tumam guardar mais informa-
ções, afirma Fiamma Zarife, dire-
tora de serviços de valor agrega-
do da Claro. O pacote de segu-
rança montado pela companhia
— e que também está disponível
para consumidores e empresas —
dá a possibilidade de fazer cópias
de segurança das informações
armazenadas, rastrear o celular,
além de apagar dados e bloquear
o aparelho remotamente.

Apesar da criação de pacotes
de proteção antirroubo pelas
companhias, o número de con-
sumidores individuais que pro-
curam esse tipo de serviço ainda
é relativamente pequeno quan-
do comparado ao uso por parte
das empresas. “Em geral, as pes-
soas ainda não pensam muito
n i s s o”, diz Fabiana Marcon, dire-
tora de marketing para consu-
midor final e pequenas e médias
empresas da Dell. “Já as empre-

sas têm uma demanda maior
porque conseguem quantificar
o valor de uma informação per-
d i d a”, diz a executiva.

Na indústria de computado-
res, os softwares de reconheci-
mento facial e de leitura biomé-
trica têm sido algumas das apos-
tas dos fabricantes para reduzir
as consequências de roubo ou
perda de notebooks. Além desses
recursos, os sistemas para ras-
trear o PC e apagar dados remo-
tamente também fazem parte
dos pacotes de empresas como
Dell e Hewlett-Packard.

Por conta da procura menor
desse tipo de recurso pelos con-
sumidores brasileiros, a HP op-
tou por ter ofertas diferenciadas
no caso dos clientes corporati-
vos. “Ainda não existe uma de-
manda tão grande que justifi-
que uma oferta mais próxima da
empresarial”, diz Erick Cano, ge-
rente de produtos da HP no país.
Apenas duas das sete linhas de
computadores móveis da com-
panhia tem leitor biométrico,
por exemplo. Pesquisas feitas
pela Claro também mostraram
que apenas 30% das pessoas tem
uma preocupação mais forte
com as perdas dos dados salvos
nos smartphones.

As empresas também têm sido
o principal alvo dos produtos de
segurança oferecidos pela TIM.
Atualmente, cerca de 20% das
empresas de grande porte que
possuem contrato com a opera-
dora tem algum projeto de segu-
rança para dispositivos móveis
em desenvolvimento, segundo
Leonardo Queiroz, diretor de top
clientes da TIM. A demanda tem
sido impulsionada por bancos,
companhias farmacêuticas e se-
tores que contam com maior in-
vestimento em vendas diretas,
como o de cosméticos.

Companhias ainda ignoram riscos
De São Paulo

O uso de dispositivos móveis —
sejam eles pessoais ou não —, para
obter benefícios como ganho de
produtividade, no ambiente de
trabalho, segue uma tendência de
crescimento considerada inevitá-
vel por especialistas. Para as com-
panhias, esse é mais um ponto a
ser considerado na hora de estabe-
lecer políticas de segurança. Na
prática, porém, essa preocupação
ainda não é uma tônica.

O delegado José Mariano de
Araújo Filho, professor de crimes
eletrônicos da Polícia Civil de São
Paulo, conta que a maioria das em-
presas ainda não está atenta a esse
movimento. “As tecnologias são
simplesmente implantadas nas
empresas brasileiras. Não há uma
preocupação com a definição de
políticas de segurança e o impacto
de risco desses recursos”, observa.

Uma pesquisa divulgada pela
consultoria IDC e a  Unisys retrata

esse cenário de despreparo. O estu-
do contou com a participação de
407 brasileiros, entre executivos e
funcionários das mais diversas
áreas. Segundo o levantamento,
38% dos executivos estimam que
os funcionários de suas compa-
nhias usam smartphones pessoais
para trabalhar. Por outro lado, ao
estender a pesquisa a demais ní-
veis de funcionários, 78% disseram
trabalhar com esses dispositivos.

Mariano diz que grande parte
das investigações conduzidas pela
polícia sobre a perda ou roubo de
dados tem como origem deslizes
cometidos pelos próprios funcio-
nários. Uma porcentagem menor
está relacionada à desonestidade
dos profissionais. Nessa segunda
vertente, o policial cita o caso de
um funcionário que conseguiu
acessar a base de dados de sua em-
presa por meio de um dispositivo
móvel. Depois de fazer cópias do
que coletou, ele repassou essas in-
formações para um concorrente.

“Isso aconteceu porque a empresa
tinha uma política de segurança
apenas para sua rede fixa, e não pa-
ra sua rede móvel”, diz.

A Ti v i t , prestadora de serviços de
tecnologia da informação, é uma
das empresas que decidiram lidar
com o desafio de equilibrar mobi-
lidade e segurança. Com 250
smartphones cedidos ao seu time,
a companhia planeja ampliar em
60% essa base em 2012.

Para minimizar os riscos, a Tivit
classificou inicialmente os dados
críticos para o seu negócio, com o
apoio de um software. A partir daí,
a companhia estabeleceu diferen-
tes perfis de acesso para seus fun-
cionários, além de adotar recursos
como a criptografia dos dados.
“Não importa o meio de acesso à
nossa rede. Seja ele um desktop,
um smartphone, um tablet ou um
pen drive, nossa estratégia foi pro-
teger a origem dessa informação”,
diz Fabiano Droguetti, diretor de
soluções e tecnologia da Tivit. (MD)

Foxconn vai investir
US$ 1 bi no Rio, diz Eike
Paola de Moura, Marta Nogueira
e Gustavo Brigatto
Do Rio e de São Paulo

O empresário Eike Batista dis-
se ontem que a Foxconn investi -
rá US$ 1 bilhão em uma fábrica
de baterias no Porto do Açu, no
norte do Rio de Janeiro. “Te n h o
hoje no meu escritório uma
equipe da Foxconn trabalhando
c o m i g o”, disse o empresário du-
rante visita da presidente Dilma
Rousseff ao porto.

Eike acrescentou que a Fox-
conn está desenvolvendo tecno-
logias de lâmpadas LED alimen-
tadas por um painel solar. Atual-
mente há um teste em um poste
existente no Porto do Açu que
agrega painel solar, lâmpada LED
e antena sem fio, com tecnologia
desenvolvida pela Foxconn.

Em fevereiro, o empresário afir-
mou que estava negociando com
o governo de Minas a instalação
de uma unidade da Foxconn no
Estado. Em Jundiaí (SP), onde tem
uma fábrica para equipamentos
da Apple, a Foxconn negocia com
o Sindicato dos Metalúrgicos de-
pois de funcionários reclamarem
da falta d'água, da qualidade da
comida e do transporte.

O sindicato promete iniciar
uma greve caso não sejam feitas
melhorias até 3 de maio. segundo
Evandro Santos, diretor do sindi-
cato, a unidade conta com 2,5 mil
pessoas, que trabalham na pro-
dução de iPhones. De acordo com
Santos, a Foxconn está contratan-
do funcionários para iniciar a
produção do iPad. Procurada pe-
lo Va l o r, a assessoria de imprensa
da companhia não foi localizada.

Após 50 anos, Nintendo tem prejuízo
KIMIMASA MAYAMA/BLOOMBERG

Satoru Iwata, presidente da Nintendo: valorização do iene e vendas fracas

Videogame
Ben McLannahan
Financial Times, de Tóquio

A Nintendo registrou seu pri-
meiro prejuízo anual em 50 anos
como empresa de capital aberto.
Mas a direção da companhia tem
a expectativa de que a nova ver-
são de seu console Wii traga o
histórico lucro de volta.

Satoru Iwata, presidente da fa-
bricante de aparelhos de video-
game, responsabilizou a valoriza-
ção do iene e a fragilidade das
vendas do aparelho portátil 3DS,
lançado no início do ano passa-
do, pelo prejuízo líquido de 43 bi-
lhões de ienes (US$ 530 milhões)
computado no ano fiscal da em-
presa, encerrado em março.

Analistas dizem que o maior
problema da Nintendo, fabrican-
te do primeiro aparelho portátil
de videogame Game Boy, em
1989, é que os jogadores ocasio-
nais estão abandonando os equi-
pamentos específicos, como o
Wii e o 3DS, em favor de jogar
por meio de smartphones e ta-
blets, nos quais os jogos podem
ser baixados por uma pequena
parcela do custo.

As ações da Nintendo, sediada
em Kyoto, caíram 45% durante o
período de 12 meses encerrado
em março, o que configura um
dos piores desempenhos do ín-
dice Topix como um todo. Ficou
evidente que as vendas a preços
reduzidos do console 3DS não
conseguiram neutralizar as que-
das verticais das vendas dos pro-
dutos mais antigos, como o DS
original e o Wii, lançados, res-
pectivamente, em 2004 e 2006.
O novo console 3DS permite que
os usuários visualizem imagens

tridimensionais sem que preci-
sem usar óculos especiais.

No total, as vendas líquidas ti-
veram uma queda de mais de
33% durante o período, para 648
bilhões de ienes, exacerbada pela
valorização do iene.

A Nintendo consolidou uma
base mundial de 151 milhões de

usuários desde o lançamento do
DS, disse David Gibson, analista
da Macquarie, de Tóquio. Em for-
te contraste, durante os últimos
anos, os dispositivos móveis ati-
vados pelos sistemas operacio-
nais iOS, da Apple, e Android, do
Google, construíram uma base
conjunta de cerca de 650 mi-

lhões de usuários, disse ele.
Já em janeiro de 2009, a dife-

rença entre as capitalizações de
mercado em dólar americano da
Nintendo e da Apple era de
US$ 19 bilhões em favor da Ap-
ple. Desde então, cresceu para
US$ 550 bilhões.

A empresa japonesa prevê um
salto de 37% nas vendas do 3DS
no atual ano fiscal. A companhia
pretende, além disso, lançar o
Wii U — uma nova versão do con-
sole com controles por tela sensí-
vel ao toque — até o fim do ano.
Juntos, os dois produtos deverão
levar a empresa a registrar um lu-
cro líquido de 20 bilhões de ie-
nes, prevê a Nintendo.

Analistas disseram que o lan-
çamento do Wii U, em junho, é
decisivo, num momento em que
a Nintendo tenta restabelecer
sua fama de produtora de jogos
inovadores. A empresa começou
a operar em 1889, quando seu
fundador — Fusajiro Yamauchi —
iniciou a fabricação de baralhos
para o popular jogo japonês “ha -
n a f u d a”, com as cartas adorna-
das com imagens de flores.

“[Neste exato momento] não
conseguimos vislumbrar nada
realmente novo”, disse Satoru Ki-
kuchi, analista do Deutsche
Bank, sediado em Tóquio. “Desde
o DS e o Wii, tivemos apenas mais
episódios de Mario [videogame
popular da companhia].”

As vendas do “Mario Kart 7” —
lançado em dezembro – repre -
sentaram um dos poucos suces-
sos do ano passado. Foi um dos
três títulos que venderam pelo
menos 1 milhão de exemplares
no Japão, volume inferior aos
7 milhões de 2010, disse a edito-
ra de revistas Enter-
brain. (Tradução de Ra-
chel Warszawski)

Curtas

Brasil na América Móvil
O Brasil virou o maior mercado

para a mexicana América Móvil. A
companhia — que controla C l a r o,
Embratel e Net — cresceu 9,6% no
país no primeiro trimestre, com re-
ceita de R$ 7,7 bilhões — R$ 3,3 bi-
lhões na telefonia móvel, R$ 2,8 bi-
lhões na fixa e R$ 1,6 bilhão com TV
por assinatura e internet. No perío-
do, o grupo adicionou à sua base
brasileira 6,8 milhões de novos
usuários, atingindo um total de 86,8
milhões. Somando todas as suas
operações, a América Móvil encer-
rou o primeiro trimestre com lucro
líquido de 32,64 bilhões de pesos
mexicanos (US$ 7,4 bilhões), o que

representou alta de 37,5% em rela-
ção ao mesmo período do ano pas-
sado. A receita total aumentou
12,4% no primeiro trimestre, para
192,50 bilhões de pesos.

TIM lucra R$ 276 milhões
A TIM registrou aumento de

29,5% no lucro líquido no 1º tri-
mestre de 2012, na comparação
com o mesmo período de 2011.
Foram aferidos R$ 276 milhões. A
receita líquida foi de R$ 4,5 bi-
lhões, 19,1% a mais em relação a
2011. O Ebitda (lucro antes dos ju-
ros, impostos, depreciação e
amortização) foi de 13,2%, abaixo
dos 14% previstos pelo mercado.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 abr. 2012, Empresas, p. B3.




