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notícia se espalhou como vírus em
sites de tecnologia. Hackers ame-
ricanos disseram ter descoberto

urna função secreta no celular mais co-
biçado do planeta, o iPhone 3G. Segundo
eles, todos os aparelhos viriam de fábrica
com um programa que permite à Apple
apagar softwares piratas e monitorar in-
formações confidenciais dos usuários. A
notícia foi manchete do jornal americano
Wall Street Journal quando o fundador e
presidente da Apple, Steve Jobs, reconhe-
ceu a existência do código no aparelho.

O burburinho chegou às 450 empresas
que nasceram à sombra da Apple e sobre-
vivem da venda de programas para iPhone.
"Não sei como a Apple vai atuar em relação
a seus parceiros", diz Nigel Clifford, presi-
dente da Symbian, fabricante de sistemas
para celulares que competem com o iPhone.
"Espero que ela tenha bom senso."

A novidade pôs em estado de alerta os 12
milhões de usuários de iPhone. Isso porque

boa parte dessa multidão baixa programas
de sites da internet sem o aval da Apple. Es-
tima-se que, só neste ano, tenha havido 70
milhões de downloads para ÍPhone, apenas
3% deles oficiais. Se a Apple resolver criar
algum tipo de dificuldade para quem usa os
programas que ela não aprovou, 97% dos
usuários teriam algum tipo de prejuízo.

A notícia provocou revolta entre os
amantes do iPhone. "Se é para ser moni-
torado pela Apple, prefiro não ter iPhone",
disse o americano Ryon Lee, de 17 anos,
no blog MacRumors (www.macrumors.
com). "Paguei pelo aparelho e tenho o di-

reíto de usar os programas que quiser." Lee
tem medo de que a Apple use de forma ina-
dequada as informações que recolhe com o
rastreamento. "Ela pode ter acesso a minhas
senhas e vasculhar minha vida", disse Lee.

Há também um risco tecnológico nessa
descoberta. Hackers estão sempre atentos
a essas supostas "brechas" na programa-
ção. "O iPhone tem uma porta aberta, e
isso é muito perigoso", disse o escritor
americano John Battelle, um dos maiores
especialistas nas inovações da internet.

Desde que foi lançado, em junho do
ano passado, o iPhone foi atacado três
vezes por vírus. As vítimas sempre foram
celulares desbloqueados com softwares
piratas. A Apple diz que o monitoramen-
to faz parte de sua estratégia de segu-
rança. Os donos de iPhone afirmam que
isso é invasão de privacidade - e torna
seus aparelhos mais sujeitos a ataques.
Ainda não dá para saber se a relação de
confiança foi abalada. As vendas, em
breve, devem dizer isso.

Nos Estados Unidos, o clima é tenso, mas
o Brasil vive dias de euforia e expectativa.
O ÍPhone acaba de ser homologado pela
Anatel e poderá chegar às lojas a qualquer
momento, vendido pelas operadoras Vivo,
Claro e Tini. Por enquanto, a brecha de se-
gurança não parece ser um problema para
quem deseja ter uni ÍPhone por aqui.
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