
Compra de ingressos via iOS e Android
A Ingresso.com lança uma nova versão de seu aplicativo móvel para

os sistemas operacionais iOS e Android. O objetivo é tornar mais ágil

a compra de ingressos para cinema e teatro. O modelo é gratuito e

apresenta, além de integração com Passbook, mostra trailers dos

filmes e permite ao usuário fazer avaliações. Para baixar, é preciso

acessar o App Store (iOS) e Google Play (Android) do smartphone.

Novas formas de utilização de tec-
nologia como navegação em nu-
vem, Big Data, acesso às redes so-
ciais, mas principalmente dispo-
sitivos móveis como smartpho-
nes e tablets, que permitem o
acesso de dados das empresas fo-
ra do ambiente de trabalho, têm
modificado os investimentos em
tecnologia da informação (TI) e
segurança por parte das organiza-
ções da América Latina. Esta foi
uma das conclusões do primeiro
dia da Terceira Cúpula Latinoame-
ricana de Analistas de Seguran-
ça, organizada pela fornecedora
de segurança TI Kaspersky Lab,
empresa que detém 18% desse
mercado na América Latina.

Segundo dados apresentados
pelo IDC, 35% das companhias la-
tinoamericanas permitem que
seus funcionários utilizem os da-
dos das empresas em seus disposi-
tivos móveis. Ao mesmo tempo,
44% das empresas utilizam pelo
menos uma solução na nuvem e
33% têm atualmente algum desa-
fio relacionado à Big Data.

“O uso dos smartphones cres-
ce na casa dos três dígitos. A vul-
nerabilidade dos dispositivos
móveis é maior, pois o mesmo
gadget usado para acessar infor-
mações da empresa é usado para
outras atividades pessoais”, res-
saltou o gerente de programa pa-
ra América Latina do IDC, Cesar
Alberto Longa. “ Nos últimos cin-
co anos, o único investimento
que se manteve na mesma posi-
ção é a segurança, que ocupa a
segunda posição na prioridade
de investimento das empresas.
Agora há novas tendências com
mobilidade”, completou.

Para Fábio Assolini, analista
sênior de malware da Kasper-
sky Lab no Brasil, as empresas
podem se proteger de ataques
gerados a partir dos dispositi-
vos móveis de seus colaborado-
res por meio do Mobile Divice
Management, conjunto de boas
práticas que podem ser adota-
das para gerir a utilização das in-
formações por seus funcioná-
rios a partir de tablets ou smar-
tphones. “A empresa pode usar
dados cifrados, e é possível ci-
frar apenas os corporativos,

além de controlar os aplicativos
que podem ser baixados”, expli-
cou. “O BYOD, a utilização de
dispositivos pessoais para aces-
sar os dados das empresas, é rea-
lidade em 72% das companhias.
Ele é o futuro, especialmente pa-
ra empregos remotos.”

Segundo ele, os usuários de-
vem adotar outras práticas para
preservar não apenas os dados
da empresa e também os seus
pessoais, como usar um bom an-
tivírus, especialmente se for
usuário de Android, presente em
cerca de 80% dos smartphones;
tomar cuidado com os carregado-
res públicos de celulares; não dei-
xar dispositivo móvel sem super-
visão; ter uma senha segura; pre-
ferir o 3G; não instalar qualquer
app; e checar a procedência dos
emails antes de abri-los.

“O iOS não é totalmente se-
guro. Há poucos vírus, pois a
Apple faz um bom trabalho de
filtrar aplicativos maliciosos,
mas há outros problemas de se-
gurança, como apps fraudulen-

tos”, disse Assolini. “Há pou-
cos vírus para Windows Phone
e Blackberry porque a penetra-
ção é baixa”, acrescentou.

Jorge Mieres, analista inde-
pendente de malware, destacou,
entretanto, que independente-
mente da forma de ataque às em-
presas, os objetivos são aos mais
variados. “Cada vez mais fala-
mos de máfias, mas as empresa
estão expostas a todos os tipos
de ameaças. A TI é hoje parte fun-
damental de qualquer compa-
nhia”, complementou o subdire-
tor de Segurança da Informação
na Universidade Nacional Autô-
noma do México, Rubén Luna.

Segundo ele, a tendência é
que no futuro seja ampliada a
atuação de forma que o atacado
seja rastreado ao redor do seu am-
biente de trabalho. “Cada vez as
tecnologias vão sendo incorpora-
das. Por isso, a vulnerabilidade
aumenta. As pessoas por trás dis-
so não querem mais só informa-
ções das empresas, mas também
o perfil dos usuários”, disse ele.

“ É erradopensarquena
AméricaLatinanão háataques
deespionagem"defendeu
DmitryBestuzhev,diretorda
equipede investigaçãoeanálise
daKarsperskyLab paraaregião.
"Háataques dirigidosàregião,
internoseexternos .Umgoverno
latinoamericano,quenão posso
dizerqualé,hádoisanosespiona
outrospaíses"completa.

Dmitrydisseaindaqueum
dosmaioresproblemasdaárea
sãoosvírusquechegamaos
dispositivospormeiode
entradasUSB,masa internet
tambémcontinuaaserum
problema.Segundoele,são
detectadascercade17mil
tentativasde invasãopordiana
região. .Entreospaísesmais
afetadosestãoBrasileMéxico.

AndrePenner

Gabriela Murno
gabriela.murno@brasileconomico.com.br

EMPRESAS

Cancun, México

NÚMEROS

▲

Divulgação

Dispositivos móveis aumentam
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Segundo o IDC, 35% dos colaboradores de companhias latinoamericanas acessam dados corporativos em

tablets e celulares pessoais. O crescimento do trabalho remoto aumentam a vulnerabilidade das empresas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 ago. 2013, Empresas, p. 12.




