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A fabricante de softwa-
res de segurança AVG
Technologies aposta
que o  mercado de

dispositivos móveis – celula-
res, smartphones, tablets e
câmeras – será o campeão de
vendas da companhia este
ano. A companhia tem 155
milhões de usuários ativos,
deste total, 44 milhões utili-
zam serviços para mobiles
(dispositivos móveis),  que
recebe, por mês, 3 milhões
de clientes. "Há cerca de sete
anos, o perfil dos usuários de
internet mudou e, agora, ao
invés de buscarem apenas
informação, as pessoas que-
rem estar conectadas", afir-
ma o presidente da AVG, Ga-
ry Kovacs. 

Ao mesmo tempo em que
se conectam, as pessoas fi-
cam mais expostas a riscos.
Pensando nisso, a empresa
lançou, há cerca de dois anos
e meio, o aplicativo AVG An-
tiVirus para o sistema opera-
cional Android, que já soma
18 milhões de downloads no
Google Play. "O número de
usuários que utilizam antiví-
rus ou protegem seus dados
nos dispositivos móveis ain-
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Companhia verificou que 59% das pessoas usam, no mínimo, três dispositivos
conectados à internet diariamente. Softwares para proteção de celulares,
smartphones, tablets e câmeras são mercado em potencial para empresa

ANTIVÍRUS

Games

DA AGÊNCIA REUTERS

A Sony definiu o  lança-
mento de seu PlayStation 4
no Japão ontem conforme se
prepara para uma guerra de
consoles com a Microsoft, que
poderá levar a empresa japo-
nesa de volta ao lucro. A Sony
disse que lançará o PS4 em 22
de fevereiro  no Japão, três
meses após o lançamento de

15 de novembro nos Estados
Unidos. A versão básica do
PS4 será vendida no varejo
por 39.980 ienes (US$ 400),
em linha com o preço norte-
americano de US$ 399. Isso
comparado com o valor de
US$ 499 do XBox One da Mi-
crosoft, que será lançado em
22 de novembro.

Com o PS4, a Sony espera
que a divisão de jogos, uma

das mais importantes junto
com os segmentos móvel e de
imagens, irá levá-la de volta
ao lucro após a empresa rejei-
tar a proposta do acionista
ativista Daniel Loeb para des-
membrar seu lucrativo seg-
mento de entretenimento do
restante da empresa.

Para atingir os números, a
Sony deve garantir que o PS4
triunfe na batalha contra o

Xbox One, da Microsoft, assim
como na luta contra o Wii U,
da Nintendo.

O mercado de jogos mu-
dou drasticamente desde o
lançamento do último conso-
le  da Sony em 2006, o PS3,
com jogadores casuais mu-
dando para jogos online e de
smartphones como Angry Bir-
ds, da Rovio, e Candy Crush,
da Midasplayer.

Sony espera lucro com PlayStation 4

da é pequeno. Esse é um mer-
cado em potencial", estima o
diretor de Marketing Brasil,
Mariano Sumrell. 

A companhia possui cer-
ca de 7 milhões de usuários
ativos no Brasil e, de acordo
com Sumrell,  a maior difi-
culdade do mercado nacio-
nal para a AVG ainda é a pi-
rataria. "Muitas vezes, o pró-
prio vendedor de uma loja
de eletrônicos sugere a ver-
são pirata do software, mas
achando que está fazendo
um favor para o cliente de-

le", exemplifica o executivo.
"Lutar contra essa cultura é
difícil, mas o nosso suporte
faz toda a diferença e,  por
isso, muitas pessoas prefe-
rem o original", completa. 

De cinco anos para cá, os
brasileiros estão cada vez
mais preocupados em ter um
antivírus seja a versão gratui-
ta ou paga, porém se esque-
cem de outros cuidados im-
portantes como mantê-lo
atualizado, aponta Sumrell.
Já em relação aos dispositivos
móveis, essa conscientização

ainda é muito pequena. "Em
2010 as ameaças para o siste-
ma operacional Android co-
meçaram a surgir, mas agora
os hackers estão criando ví-
rus cada vez mais rápidos e é
preciso proteger os dispositi-
vos", observa Sumrell.

Portfólio 2014

Na semana passada, a em-
presa apresentou seu portfó-
lio de produtos 2014. A nova
versão das soluções de segu-
rança incorpora duas funcio-

nalidades importantes, como
o triturador de arquivos File
Shredder e o Data Safe. Com
o primeiro, o usuário pode
apagar arquivos de forma de-
finitiva e segura, enquanto o
segundo criptografa e arma-
zena informações importan-
tes em um disco virtual ou no
próprio computador, com a
proteção de senha. 

Além das novas ferramen-
tas, a versão 2014 dos produ-
tos AVG traz o AVG Privacy
Fix, um aplicativo que torna
simples a administração das

configurações de privacida-
de em diversas plataformas,
websites e redes sociais. Já o
AVG Premium Security foi
atualizado para oferecer pro-
teção completa aos compu-
tadores, tablets e dispositi-
vos móveis Android.

Pesquisa

A companhia também di-
vulgou sua última pesquisa,
que entrevistou quase 5 mil
internautas em oito países,
incluindo o Brasil, e concluiu
que mais da metade das pes-
soas (59%) usam em casa no
mínimo três dispositivos co-
nectados à internet diaria-
mente. Na faixa etária de 25 a
34 anos, 47% utilizam quatro
ou mais dispositivos e 20% do
público com mais de 65 anos.

O estudo apontou ainda
que 26% das pessoas gastam
mais de uma hora por sema-
na lidando com e-mails du-
plicados devido ao acesso
em vários dispositivos. Além
disso, mais de 51% dos en-
trevistados usam no trabalho
sistemas operacionais dife-
rentes dos adotados em casa
e apenas 15% destas pessoas
acreditam ser bom utilizar
múltiplos sistemas. 

Há cerca de sete anos, o perfil dos usuários de internet
mudou e, agora, ao invés de buscarem apenas informação,
as pessoas querem estar conectadas.”

Gary Kovacs
Presidente da AVG

ABILIO E CASINO

DA AGÊNCIA REUTERS

O Grupo Pão de Açúcar
(GPA) informou que a troca de
ações entre o francês Casino,
controlador do grupo varejis-
ta, e o empresário Abilio Diniz
ocorrerá em duas etapas, com
a permuta do volume mais
significativo sujeita ao aval do
Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade).

Abilio anunciou a transa-
ção no fim da sexta-feira, num
acordo que contemplou sua
renúncia da presidência do
Conselho de Administração
do Pão de Açúcar e desistên-
cia de todos os direitos políti-
cos na companhia.

O negócio – que também
encerrou os litígios entre as

partes – determinou a troca
das 19,375 milhões ações or-
dinárias de Abilio na Wilkes,
holding controladora do Pão
de Açúcar, por igual quantida-
de de papéis preferenciais
(sem direito a voto) do grupo
varejista brasileiro.

Segundo o Casino, haverá
a troca imediata de 8.145.925
ações preferenciais do Pão de
Açúcar pelo mesmo número
de ações ordinárias de emis-
são de Wilkes, com a troca
restante, de 11.229.075 pa-
péis, sujeita à aprovação do
acordo no Cade.

Ao fim da operação, o Ca-
sino e sua controladora Ral-
lye SA serão titulares de
4.887.819 ações preferenciais
do Pão de Açúcar.

Troca de ações deverá
ocorrer em duas partes

Curta

APROVADA COMPRA DO PLATINUM OUTLET POR IGUATEMI 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
aprovou sem restrições a compra de participação no Sho-
pping Platinum Outlet, localizado em Novo Hamburgo
(RS), pela administradora de shoppings Iguatemi e por um
fundo imobiliário da Credit Suisse Hedging-Griffo (CSHG),
conforme despacho publicado ontem no Diário Oficial da
União. Em documento enviado ao Cade, as compradoras
informaram que o CSHG Brasil Shopping Fundo de Inves-
timento Imobiliário FII ficará com 49% do empreendimen-
to. Já a Iguatemi Outlets, subsidiária da Iguatemi, passará
a deter 41% do Platinum Outlet. Por sua vez, a São José
Desenvolvimento Imobiliário, antiga proprietária, ficará
com 10% do negócio.
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