
Samsung entra na 
briga com BlackBerry 
Empresa sul-coreana apresenta 
dia 14 sua próxima geração da 
linha de smartphones Galaxy 

ITWeb 
redacao@brasileconomico.com.br 

Na ponta o device, no back
ground as soluções de BYOD e 
segurança. A Samsung tem mos
trado sua força para driblar os 
problemas de segurança do A n -
droid, atacando com ofertas i n 
tegradas para as empresas 

Nesta semana, especifica
mente no da 14, a Samsung reve
lará a próxima geração da linha 
de smartphones Galaxy, em seu 
modelo S IV. O evento Unpa-
cked, que acontecerá em Nova 
York, no Radio City Music Hall, 
será o início do mais novo bom
bardeio da fabricante sul-corea
na em sua iniciativa mais arroja
da: colocar, de maneira definiti
va, o apelo da marca para a aqui
sição da nova linha de smar
tphones da companhia sob holo
fotes ainda mais reluzentes, e 
mostrar que o novo aparelho é 
capaz de superar as preocupa
ções em torno da segurança do 
sistema operacional Android, 
para operar de maneira mais 
persuasiva nas empresas. 

Entre as especificações, o no
vo equipamento deve chegar 
com display de 4,99 polegadas, 
processador Samsung Exynos 
5410, de oito núcleos de 1,8 GHz 
por core, e 2 GB de RAM, nas 

versões 16GB e 32 GB de armaze
namento. Mas o Galaxy SIV se
rá somente a ponta de toda a jo
gada corporativa da compa
nhia. Este ano, a fabricante deu 
dois passos mais fortes em sua 
estratégia corporativa de con
vencer o CIO de que seus devi-
ces estão preparados para a jor
nada empresarial. 

O primeiro, um lançamento 
apresentado no Mobile World 
Congress, é a solução para BYOD 
Knox, ferramenta que incorpora 
a funcionalidade de segurança 
reforçada (SE) do Android desen
volvida pela Agência de Seguran
ça Nacional dos Estados Unidos, 
e serviços de integridade de ges
tão implementados tanto no 
hardware quanto no sistema 
operacional. Na camada de apli
cativos, o Knox oferece uma so
lução que separa o uso profissio
nal e pessoal no dispositivo mó
vel, criptografando arquivos do 
sistema, oferecendo proteção pa
ra que não haja vazamento dos 
dados e aplicativos de negócios, 
bem como barrando vírus. 

O outro é o reforço do Sam
sung for Enterprise (SAFE), que 
é a camada de segurança adicio
nada aos equipamentos da com
panhia para tornar o ambiente 
Android mais seguro e compatí
vel a políticas de governança 
das empresas. Ambas mostram 
que a Samsung está, de fato, 
comprometida com as propos
tas corporativas - e também m i 

ram ganhar o espaço que tem si
do amplamente dominado pela 
Apple e BlackBerry. 

"A Samsung vem buscando 
tornar-se provedora de um por-
tfólio mais completo, oferecen
do ao mercado B2B não apenas 
mobilidade, mas também ou
tros produtos, como impresso
ras, monitores e ar condiciona
do de forma integrada, o que po
de conferir uma vantagem com
petitiva à empresa", lembra Iza-
bela Januário, analista da Frost 
& Sullivan. "O grande desafio 
da Samsung no mercado corpo
rativo é diferenciar-se da plata
forma Android, que não é "top 
of m i n d " dos CIOs, especial
mente tratando de segurança." 

Vale ressaltar que essa corrida 
da Samsung par entrar de cabeça 
nas empresas não é uma simples 
busca por market share. Tendên
cias apontam que o mercado cor
porativo, até 2015, deva repre
sentar a maior parcela das com
pras de mobilidade, pois o seg
mento de varejo, que atende aos 
usuários finais, estará sofrendo 
com a saturação das ofertas. O fa
bricante mais preparado contará 
com maiores oportunidades. 

Izabela lembra, novamente, 
que a estratégia da companhia 
sul-coreana não está apenas tra
vada em lançar novos dispositi
vos e soluções integradas, mas 
também em contar com profis
sionais capacitados para conver
sar com o C-Level. • 
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