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Trabalho ‘espalhado’, perigo redobrado

ANDRÉ MACHADO
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Risco. Mulher verifica informações no iPad: dados da empresa em apps e serviços web estão mais expostos a malware
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Device), em que os usuários levam seus próprios equipamentos ao trabalho. Uma pesquisa
da Associação Brasileira de EBusiness com mais de 200 executivos revelou que quase 40%
adotam a prática. Muitos (79%)
citam a mobilidade dos dados
como vantagem.
— O BYOD reduz custos com
dispositivos, mas aumenta a responsabilidade com a segurança
— diz Márcio Silva. — No entanto, já existem no mercado plataformas que permitem gerenciar
os aparelhos dos usuários, criptografá-los e criar filtros para isolar
a informação corporativa contida
nos aplicativos utilizados.
Entretanto, ele aponta que as
empresas brasileiras ainda não
acordaram completamente
para o perigo, sendo muito reativas no quesito segurança.
— A maioria é muito reativa, só
procurando soluções após um
ataque ou perda— lembra Silva.
— Certa vez, o vice-presidente de
uma grande operadora perdeu o
celular e só então descobriu que
a empresa não tinha como apagar seus dados remotamente. l
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ANDROID: 35 MIL AMEAÇAS
Dados da Kaspersky mostram
que em 2012 foram encontrados 35 mil diferentes ameaças
ao Android, enquanto levantamentos da F-Secure encontraram, no último trimestre, mais
de 60,3 mil códigos maliciosos
em ataques ao sistema. A Arxan
aponta (baseada em dados de
consultorias como KPMG, ABI
Research e TechNavio) que em
três anos as receitas previstas
com os apps podem chegar a
US$ 60 bilhões, e com pagamentos móveis, a US$ 1 trilhão.
Para os executivos sempre conectados, é difícil não usar recursos de fora para facilitar as
tarefas cotidianas. Douglas Zordan, gerente de Vendas da
agência multinacional Huge para a América Latina, relata que
se vale de diversas ferramentas.
— No escritório, temos um
Dropbox corporativo, usado para
compartilhar documentos em
segurança. Também usamos Google Docs (hoje Google Drive). Já
em meu tablet e smartphone (no
caso, iPad e iPhone) uso apps como o iCloud e o Evernote — conta Zordan. — Nas redes sociais,
acesso LinkedIn para pesquisar,
prospectar clientes, e Twitter para
acompanhar suas trajetórias.
Segundo Márcio Silva, da Kaspersky, as empresas precisam
criar políticas e implementar
tecnologias que consigam abarcar os gadgets wireless. A insegurança é aumentada pela tendência BYOD (Bring Your Own
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pretendemos investir US$ 20
bilhões nessa área de analytics
até 2015, inclusive no Brasil.
Parte das dificuldades encontradas pelas empresas para
controlar os aplicativos usados
fora da rede oficial do trabalho
está nas próprias fragilidades
dos sistemas operacionais wireless, como iOS e Android.
— E olhe que o iOS tem um
crivo mais restrito, os aplicativos só são publicados depois de
extensa revisão — afirma Márcio Silva, engenheiro de Sistemas do Kaspersky Lab. — O Android é mais aberto e tornou-se
o alvo principal dos hackers.

amachado@oglobo.com.br

A segurança das empresas está
em risco. E, literalmente, nas
mãos dos outros. Em um cenário
de uso crescente dos equipamentos móveis e da explosão de
dados na internet, as corporações enfrentam dificuldades para
controlar ataques de hackers a
dados corporativos nos dispositivos de seus funcionários. Segundo a empresa de tecnologia americana Arxan, especializada na
chamada “economia dos aplicativos móveis”, 92% dos cem apps
iOS mais baixados já foram
hackeados ao menos uma vez,
enquanto 100% da mesma lista
no Android também sofreram ao
menos uma violação.
Um recente exemplo de problemas em aplicativos acessados não só para uso pessoal,
mas também no trabalho, foi o
caso Evernote: cinquenta milhões de senhas do popular app
de compartilhamento de anotações on-line precisaram ser trocadas na semana passada após
uma invasão hacker. Em fevereiro, o Twitter teve expostos
dados de 250 mil usuários em
outro ataque. E o Facebook reportou ter sofrido uma tentativa
de violação em janeiro.
À medida que a mobilidade
avança na vida profissional, seja
em notebooks, tablets ou
smartphones, apps como Dropbox, Google Drive, Evernote, mídias sociais e webmails, documentos do trabalho se tornam
alvos fáceis dos hackers. A explosão de dados não facilita a tarefa de administrar o problema.
— Até 2000, se produziram
no mundo cinco exabytes de
informação (o equivalente a
todas as palavras faladas pelos
seres humanos, segundo célebre levantamento do pesquisador Roy Williams, da Caltech)
— diz Leslie J. Rechan, gerente-geral de Business Analytics
da Divisão de Software da IBM.
— Hoje, essa magnitude de dados é alcançada dia sim, dia
não, e quantificar o fluxo de informação,analisá-lo, traz grandes desafios. Não por acaso,

ca
cio
n

Uso de aplicativos e gadgets pessoais para acessar dados da empresa os torna mais sensíveis a hackers

iPhone: Apple
e Gradiente
tentam acordo
A IGB Eletrônica (ex-Gradiente) e a americana Apple decidiram suspender uma ação judicial em torno da disputa pela
marca “iphone”. O pedido de
trégua foi protocolado pelas
duas companhias no fim de fevereiro no Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro.
Em 2000, a empresa brasileira havia registrado a marca
“gradiente iphone” no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Em 2007, a Apple tentou fazer o registro no
país, sem sucesso. E, em dezembro de 2012, a IGB lançou
seu aparelho no mercado. Foi
aí que as duas companhias
partiram para a justiça.
De acordo com uma fonte
envolvida nas negociações, a
questão deve ser resolvida extrajudicialmente até o fim deste mês. Ou seja, a Apple deve
pagar uma quantia, ainda em
discussão, à IGB.
— Tudo será resolvido amigavelmente. As duas empresas
estão analisando o valor que a
Apple deve pagar pela marca
— disse essa fonte.
Procuradas, as duas companhias não se pronunciaram. l
Matéria

Hoje
na web

oglobo.com.br/digitalemidia
Google
ultrapassa Apple como
principal papel em posse de
fundos mútuos de investimento
nos Estados Unidos
l NEGÓCIOS:

Congelar
equipamentos Android permite
extrair dados confidenciais do
sistema operacional móvel

l MOBILIDADE:

Android. O sistema da Google é hoje o mais visado pelos criminosos digitais

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 11 mar. 2013, Economia, p. 25.

Garimpo
digital

GADGETS
PROTEGIDOS

garimpodigital@oglobo.com.br

Na semana passada, o Rio ficou mais uma vez
embaixo d’água com a chegada de uma torrencial
chuva de março. Levar o notebook ou tablet na
mochila, numa hora dessas, pode não ser suficiente,
daí ser uma boa ideia usar um case ou bolsa como
os sugeridos aqui. Proteção extra nunca é demais,
afinal o conserto de gadgets portáteis é geralmente
aborrecido e caro.

PALESTRANTE INTERNACIONAL
Riva Krut, Vice-Presidente Global
de Desenvolvimento Sustentável da
Praxair/White Martins.

|
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REVESTIMENTO DE PELÚCIA
Esta bolsa estilosa foi projetada para netbooks
e tablets de 10 polegadas. Tem revestimento
interno de pelúcia e externo antichoque,
segundo o fabricante. Sai pelo preço de R$
64,90, no endereço http://bit.ly/ZgpTrZ

DEMAIS PALESTRANTES
Airton Spies, Secretaria de Estado da Agricultura
e da Pesca do Governo de Santa Catarina.
Carlos Palma, Souza Cruz.
Claudia Pires, PepsiCo.
Adriana Boscov, Sulamérica Seguros.
Lucas Urbano, Danone.
Jasmin Eymery, Brasil GE.
Paulo Castro, Staff Brasil.
Bernadete Ângelo Almeida, ESPM Rio.
Daniela Grelin, Dow Brasil.
Danielle Troccoli, Dufry do Brasil.
Márcio Victer, Queiroz Galvão.
Sérgio Azevedo, ABA RIO.

Este case de neoprene é voltado para notebooks de
14 polegadas. Tem costuras reforçadas e é resistente
à água, de acordo com o fabricante. Pode ser
encontrado por R$ 38,90 no endereço
http://bit.ly/ZcInNf

ZÍPER DUPLO

Feita com termopoliuretano emborrachado,
esta bolsa com forração em microfibra é para
notebooks com 15 polegadas. O zíper é duplo,
e ela pode ser encontrada por R$ 135 no
endereço http://bit.ly/Yz9JvI
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Ferramentas do saber.

20 de março de 2013
O caminho para a agricultura sustentável
- Visão do Governo de Santa Catarina | Cases
de grandes empresas que investem
consistentemente em responsabilidade
socioambiental para Sustentabilidade - Case
SulAmérica, Case Danone e Case Pepsi.

Local:
Centro de Convenções BarraShopping.
Av. das Américas, 4.666 - 3º Piso da Expansão
Centro Médico - Barra da Tijuca/Rio de Janeiro
Inclusos: Coffee-break e certiﬁcado de
participação.

Conheça a programação completa no site
www.aba.com.br.

Objetivo:
Tem como principal foco apresentar e debater
aspectos relevantes do marketing e da comunicação
empresarial quanto à responsabilidade
socioambiental para a sustentabilidade, como fator
decisivo para a melhoria da qualidade de vida e
perpetuação da sociedade e dos negócios
empresariais, sob a ótica de temas relevantes
dentre os quais o meio ambiente, a agricultura,
a educação, a saúde e a cultura.

Temas:

COSTURAS REFORÇADAS

II Fórum
Internacional
ABA RIO de
Sustentabilidade

Case GE: Para mais pessoas e com custo menor:
algumas iniciativas da GE no Brasil | Case DOW:
Rio Cidade Sustentável | A importância do
desenvolvimento sustentável para os negócios
e a reputação da empresa | Case Souza Cruz:
Sustentabilidade na cadeia de valor |

Informações e Inscrições:
11 3283-4588 | 21 2520-6976
www.aba.com.br | E-mail: eventos@aba.com.br
camila.abario@aba.com.br

Valor da Inscrição:

Associados da ABP, AMPRO RJ, ABAP RJ,
Grupo de Mídia RJ: R$ 650,00.
Associados da ABA: R$ 500,00.
Demais interessados: R$ 750,00.
Estudantes de graduação: R$ 400,00.
REALIZAÇÃO:

PATROCÍNIO MÁSTER:

PROMOÇÃO:

APOIO:

EDUCAÇÃO:

