
A BlackBerry oferecerá tecnolo-
gia para separar e proteger da-
dos pessoais e de trabalho em
aparelhos móveis acionados pe-
la plataforma Android, do Goo-
gle, e pelo sistema operacional
iOS, Apple, disse a companhia
ontem. A nova ferramenta Secu-
re Work Space estará disponí-
vel antes do final de junho e se-
rá administrada por meio da pla-
taforma BlackBerry Enterprise

Service 10, que permite que os
governos e empresas que utili-
zam o BlackBerry coordenem
aparelhos com diferentes siste-
mas operacionais.

O lançamento encorajará
grandes clientes a continuarem
usando os serviços da BlackBer-
ry a fim de administrar os apare-

lhos integrados às redes, mes-
mo que os funcionários utilizem
esses serviços para aparelhos
pessoais, o que poderia criar ris-
cos de segurança.

No ultracompetitivo mercado
de smartphones, a BlackBerry
perdeu terreno para rivais como
o iPhone, da Apple, a linha Gala-
xy, da Samsung, e outros apare-
lhos baseados no sistema opera-
cional Android. Para retomar
mercado e sair do vermelho, a
marca lançou uma linha de smar-
tphones acionados pelo sistema
operacional BlackBerry 10, no
fim de janeiro. A versão de tela
de toque, o Z10, está à venda em
mais de 20 países, enquanto o
Q10, dotado de teclado físico, es-
tará disponível em abril. Os no-
vos aparelhos contam com uma
ferramenta chamada Balance,
que mantém separados os dados
pessoais e de trabalho.

O sistema permite que os de-
partamentos de informática ad-
ministrem o conteúdo empresa-
rial em um aparelho e ao mes-
mo tempo garantam a privacida-
de dos usuários, que podem ar-
mazenar e usar apps e conteúdo
pessoais no mesmo smartphone
sem que a companhia tenha co-
mo interferir com eles. Com o
Secure Work Space, “estamos
estendendo o máximo possível
dos recursos da ferramenta (Ba-
lance) a outras plataformas”,
afirmou David Smith, o vice-
presidente de computação mó-
vel empresarial da BlackBerry,
em comunicado.

A decisão da BlackBerry sur-
ge em um momento no qual a
Samsung tenta se tornar uma
opção viável para os clientes em-
presariais, com recursos de se-
gurança como o Samsung Knox
e o SAFE. ■

As vendas de smartphones no
Brasil dispararam 78% em 2012
sobre o ano anterior, para 16 mi-
lhões de unidades, segundo le-
vantamento da consultoria IDC
divulgado ontem. No total fo-
ram vendidos 59,5 milhões de
telefones celulares. Deste total,

43,5 milhões foram de apare-
lhos comuns, sem aplicativos
de dados.

Segundo o IDC, a tendência é
que a participação dos telefones
inteligentes no total siga cres-
cendo. A expectativa da consul-
toria é de que o Brasil será o
quinto maior mercado de smar-
tphones este ano, atrás de Chi-
na, Estados Unidos, Reino Uni-
do e Japão. A Índia deve ficar na
sexta posição. Para o analista da
IDC Leonardo Munin a princi-
pal alavanca no Brasil é a queda

nos preços dos aparelhos, ten-
dência que deve se consolidar
com os incentivos fiscais para a
produção local.

“Além disso, as operadoras es-
tão aumentando o foco neste ti-
po de aparelho, já que há uma
oportunidade na venda de servi-
ços, como pacote de dados”,
afirmou Munin, em relatório.
Em janeiro, o mercado de celula-
res no Brasil teve queda de 5%
ante dezembro. No entanto, o
segmento de smartphones cres-
ceu 3%, segundo a IDC. ■

ESTRATÉGIA

Google vai desativar agregador de feeds

O Google vai aposentar o Google Reader em julho diante da menor

procura pelo aplicativo, lançado em 2005 para reunir conteúdo de

feeds na Internet. “Há duas razões: o uso do Google Reader tem

diminuído e estamos canalizando toda nossa energia em menos

produtos”, disse o Google. Usuários e desenvolvedores interessados em

outras opções podem exportar seus dados, incluindo assinaturas, com o

serviço Google Takeout ao longo dos próximos quatro meses. Reuters

BlackBerry planeja
recurso de segurança
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Expectativa da
companhia é

que lançamento
assegure a utilização

do BlackBerry por
grandes clientes

Vendas de smartphones crescem 78%

Nova ferramenta deve estar
disponível ainda no primeiro
semestre, segundo a empresa

Brasil deve terminar o ano como
o quinto maior mercado para
esses aparelhos, segundo o IDC
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LajeadoEnergiaS.A. PaulistaLajeadoS.A.
CNPJ/MFnº03.460.864/0001-84 CNPJ/MFnº03.491.603/0001-21

CEBLajeadoS.A. InvestcoS.A.
CNPJ/MFnº03.677.638/0001-50 CNPJ/MFnº00.644.907/0001-93

COMUNICADO
As empresas responsáveis pela UHE Lajeado, em conformidade com seus devidos contratos
de concessão 05/97 - ANEEL (AHE Lajeado) e o que dispõe a Lei nº 9.991 de 24 de julho de
2000, com o objetivo de dar transparência e publicidade aos projetos realizados e colher
subsídios para a elaboração de novos projetos, convida universidades, entidades de classe,
conselho de consumidores, parceiros, clientes e sociedade em geral para, através de
Audiência Pública, fornecer informações adicionais sobre os Programas de Pesquisa e
Desenvolvimento.
A Audiência Pública será realizada entre os dias 15 e 30 de março de 2013, via internet,
através do site www.edpbr.com.br. As Contribuições para os temas e projetos propostos
poderão ser encaminhadas eletronicamente para as empresas de geração do grupo EDP no
Brasil no endereço eletrônico: fabio.micerino@edpbr.com.br, ou para Rua Bandeira
Paulista, 530, 9º andar, CEP 04532-001, Itaim Bibi, São Paulo - SP, aos cuidados do
ProgramadeP&D-Geração.

Euan Rocha
Reuters

Reuters
redacao@brasileconomico.com.br

CelularesBlackBerry ficarão maissegurosparaatenderempresas

AVISO DE LICITAÇÃO – NOVA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2013-SSP

PROCESSO: 050.000.524/2012. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Contratação de
empresa para fornecimento de 4.160 metros lineares de arquivos deslizantes,
sendo 112 metros lineares de ampliação de arquivo deslizante da marca ACECO e
28 metros lineares de ampliação de arquivos deslizantes da marca CAVIGLIA, para
Secretaria de Estado de Segurança Pública, conforme especificações e quantidades
contidas no item três do Anexo I deste Edital. VALOR: R$ 2.329.600,00. DOTAÇÃO: UO
24.101 – PROG. TRAB. 06.181.6217.3419.0001 – FR: 100 – ND 4.4.90.52. PRAZOS:
De entrega: 45 dias a contar do recebimento da nota de empenho. De vigência: desde
a assinatura até a entrega definitiva do material. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: até
27/3/2013, às 14h no endereço www.comprasnet.gov.br UASG 450107. NOVA DATA
DA SESSÃO PÚBLICA: 27/3/2013, às 14h30min. Edital está disponível no endereço
acima e no http://licitacoes.ssp.df.gov.br.

Brasília, 14 de março de 2013.
Álvaro Henrique Ferreira dos Santos

Ordenador de Despesas

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Segurança Pública
Subsecretaria de Administração Geral
Comissão Permanente de Licitação
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 mar. 2013, Empresas, p. 23.




