
“Teremos dificulda-
des para defender
que não somos res-
ponsáveis judicial-
mente, quando um
dos cofundadores
rouba conteúdo de
outros sites”
E-mail enviado por
cofundadores do YouTube
é usado como prova
no processo aberto
pela Viacom contra
o Google

Coreanas veem rivalidade
em eletrônicos crescer

TRECHO

NOVA YORK

A Viacom acusou o Google de fe-
char os olhos a vídeos ilegais no
site do YouTube, em um esforço
para atrair audiência, de acordo
com documentos judiciais divul-
gados ontem. A Viacom, empre-
sa que controla as redes de TV a
cabo MTV e Comedy Central,
alegou, entre outras coisas, que
executivos do Google e do You-
Tube estavam cientes de que ví-
deos estavam sendo postados ile-
galmente no site, e nada faziam
para impedi-lo. E, em certos ca-
sos, acusa a empresa, eles teriam
violado a lei ao disponibilizar
eles mesmos vídeos protegidos
por direitos autorais.

“O YouTube foi construído in-
tencionalmente sob a violação
de direitos, e existem incontá-
veis comunicações internas da
empresa demonstrando que os
fundadores do YouTube e seus

funcionários tinham por objeti-
vo lucrar com essas violações”,
afirmou a Viacom em comunica-
do na quinta-feira, quando os do-
cumentos foram divulgados.

O Google rebateu a acusação
alegando que os executivos da
Viacom continuam enviando
conteúdo sigilosamente para o
YouTube, mesmo depois que a
companhia de mídia abriu pro-
cesso de US$ 1 bilhão contra o
site por violação de direitos auto-
rais, em 2007. Segundo o Goo-
gle, a Viacom teria utilizado o si-
te para promover sua programa-
ção de TV a cabo.

Mensagem suspeita. Como
parte de suas provas, a Viacom
apresentou trechos de e-mails
trocados em 2005 entre os cofun-
dadores do YouTube, Chad Hur-
ley, Steve Chen e Jawed Karim,
antes de vender o site para o Goo-
gle. Os trechos sugerem que pe-
lo menos um deles estava mais
preocupado em abastecer o site
com vídeos piratas do que em
cumprir a lei.

Em mensagem de 19 de julho
de 2005, por exemplo, Chen es-
creveu a Karim, com cópia para
Hurley, que “teremos dificulda-

des para defender que não so-
mos judicialmente responsáveis
pelo material sob direitos auto-
rais presente no site, alegando
que não fomos nós que o subi-
mos (postamos), quando um
dos cofundadores rouba conteú-
do abertamente de outros sites e
tenta convencer a todos que o
assistam”.

Zahavah Levine, diretor jurídi-
co do YouTube, afirma em post
no blog da empresa que a petição
da Viacom “interpreta de manei-
ra isolada certos trechos de
umas poucas mensagens de
e-mail.” O Google deve alegar
que executivos da Viacom conti-
nuaram subindo material para o
YouTube. “A Viacom muitas ve-
zes deixou no site vídeos de seus
programas subidos por usuários
para o YouTube.” /REUTERS
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Omegainvestidor War-
ren Buffett, o terceiro
homem mais rico do
mundo, mostrou, aos

79 anos, suas habilidades de ro-
queiro em um vídeo da segurado-
ra Geico, no qual aparece imitan-
do Axl Rose, o vocalista da ban-
da Guns N’Roses. Buffett apare-
ce no vídeo, colocado no YouTu-

be, usando uma peruca, uma
bandana na cabeça e uma jaque-
ta preta de couro, com um micro-
fone na mão e envolto pela ilumi-
nação típica de um grande show.
A Geico é controlada pela
Berkshire Hathaway, a empresa
de investimentos de Buffett.

O vídeo, feito por emprega-
dos da seguradora, mostra al-
guns deles em seus postos de tra-
balho tocando instrumentos

musicais como se fizessem par-
te de uma banda. Eles cantam
uma música grudenta na qual
ressaltam sua disposição de ser-
vir os clientes.

Oráculo. A presença de Bu-
ffett, apelidado de “Oráculo de
Omaha” por causa de suas acer-
tadas análises e previsões no âm-
bito econômico, não aparece de
forma clara até o final do vídeo,
que tem pouco mais de dois mi-
nutos de duração. “Tire o me-
lhor do melhor de mim, sempre
pode recorrer a mim, somos
sempre autênticos, faremos tu-
do por você”, canta Buffett no
vídeo.

Os empregados da segurado-

ra, que buscam chamar a aten-
ção do público com campa-
nhas sempre muito criativas,
fazem um vídeo por ano, que
é apresentado durante a reu-
nião anual da empresa. A reu-
nião deste ano foi realizada
no mês passado, segundo in-
formou a revista Time em sua
edição digital.

Esta não é a primeira vez
que Buffett colabora em uma
produção dessas. Segundo o
diretor da Divisão de Servi-
ços Criativos para a Mídia da
Geico, Phil Ovuka, Buffett já
apareceu nesses vídeos em
outras ocasiões – no papel de
disc-jóquei e no de vagabun-
do.

Steve Lohr
THE NEW YORK TIMES

S e um estranho o abor-
dasse numa rua, você
lhe daria seu nome,
número da Previdên-

cia Social e endereço de
e-mail? Provavelmente não.

No entanto, as pessoas fre-
quentemente disponibilizam
toda sorte de informações
pessoais na internet que per-
mitem que esses dados sejam
deduzidos. Serviços como Fa-
cebook, Twitter e Flickr são
oceanos de minúcias pessoais
– cumprimentos de aniversá-
rio enviados e recebidos, fofo-
cas de escola e de trabalho, fo-
tos de férias familiares, filmes
assistidos e livros lidos.

Cientistas da computação e
especialistas políticos dizem
que esses pedaços pequenos,
aparentemente inócuos, de
autoexposição podem ser ca-
da vez mais coletados e re-
montados por computadores
para ajudar a criar um quadro
completo da identidade de
uma pessoa, chegando às ve-
zes ao seu número da Previ-
dência Social.

“A tecnologia tornou obso-
leta a definição convencional
de informações pessoalmen-
te identificáveis”, disse Ma-
neesha Mithal, diretora execu-

tiva da divisão de privacidade da
Comissão Federal de Comércio
(FTC, na sigla em inglês).

Numprojeto de classe no Insti-
tuto de Tecnologia de Massachu-
setts (MIT), Carter Jernigan e
Behram Mistree analisaram
mais de 4 mil perfis de alunos do
MIT no Facebook, incluindo co-
nexões entre amigos online. A
dupla criou um software que pre-
viu, com uma precisão de 78%, se
um perfil pertencia a um homos-
sexual. A técnica foi verificada
usando um grupo de alunos que
haviam livremente se identifica-
do como homossexuais.

Por enquanto, esse tipo de ga-
rimpo de dados, que depende de
correlações estatísticas sofistica-
das para construir dossiês indivi-
duais, pertence principalmente
ao reino dos pesquisadores uni-
versitários, e não a ladrões de
identidade e marqueteiros.

Mas a FTC está preocupada
porque as leis e regulamentos
que protegem a privacidade não
acompanharam a mudança tec-
nológica, e a agência realizou es-
ta semana o terceiro de três
workshops para tratar justamen-
te desse assunto.

Suas preocupações são de lon-
go alcance. No do ano passado, a
Netflix, empresa que recebe pe-
didos de aluguel de vídeo por
e-mail e entrega os vídeos em do-
micílio, entregou US$ 1 milhão a

uma equipe de estatísticos e cien-
tistas da computação que ven-
ceu um concurso de três anos pa-
ra analisar o histórico de aluguel
de filmes de 500 mil assinantes e
melhorar a acuidade de previsão
do software de recomendação
da Netflix em pelo menos 10%.

Na semana passada, a Netflix
comunicou que estava engave-
tando planos para um segundo
concurso – curvando-se às preo-
cupações sobre privacidade colo-
cadas pela FTC e um litigante pri-
vado. Em 2008, dois pesquisado-
res da Universidade do Texas
mostraram que os dados de clien-
tes liberados para aquele primei-
ro concurso, apesar de desprovi-
dos de nomes e outras informa-
ções de identificação, poderiam
com frequência ser identifica-
dos pela análise estatística dos
distintos padrões de classifica-
ção e recomendações de filmes.

Nas redes de relacionamento
social, as pessoas podem aumen-
tar suas defesas contra a identifi-

cação adotando controles estri-
tos de privacidade sobre infor-
mações em perfis pessoais. Mas
as ações de um indivíduo, segun-
do os pesquisadores, raramente
são suficientes para proteger a
privacidade no mundo interco-
nectado da internet.

A pessoa pode não expor infor-
mações pessoais, mas seus ami-
gos e colegas online podem fazê-
lo em lugar dela, referindo-se a
sua escola ou empregador, gêne-
ro, local e interesses. Os padrões
de comunicação são revelado-
res, dizem os pesquisadores.

“A privacidade já não é uma
questão individual”, disse Ha-
rold Abelson, o professor de ciên-
cia da computação no MIT. “No
mundo online de hoje, o que sua
mãe lhe disse é verdade, só que

mais ainda: as pessoas real-
mente podem julgá-lo por
seus amigos.” Quando são
reunidas, as informações so-
bre cada indivíduo podem for-
mar uma “assinatura social”
distinta, segundo os pesquisa-
dores.

Identificação. O poder de
computadores de identificar
pessoas partindo apenas de
padrões sociais foi demons-
trado no ano passado em um
estudo da mesma dupla de
pesquisadores que “arrom-
bou” a base de dados anôni-
mos da Netflix: Vitaly Shmati-
kov, um professor adjunto de
ciência da computação na Uni-
versidade do Texas, e Arevind
Narayanan, pesquisador em
pós-graduação na Universida-
de Stanford.

Ao examinar correlações
entre várias contas online, os
cientistas mostraram que po-
diam identificar mais de 30%
dos usuários tanto do serviço
de microblogs Twitter como
no Flickr, apesar de as contas
terem sido despidas de infor-
mações identificadoras como
os nomes e endereços de
e-mail das contas. Na primei-
ra rede, os internautas dei-
xam comentários sobre o que
estão fazendo e divulgam
ideias. No Flickr, os usuários
compartilham fotos online.

Ainda mais enervante para
os advogados da privacidade
é o trabalho de dois pesquisa-
dores da Universidade Carne-
gie Mellon. Em um estudo pu-
blicado no ano passado, Ales-
sandro Acquisti e Ralph
Gross mostraram que podem
apontam com precisão os no-
ve dígitos que compõem o nú-
mero do Seguro Social de
8,5% das pessoas nascidas nos
Estados Unidos entre 1989 e
2003 – o que significa cerca de
5 milhões de indivíduos.
/ T R A D U Ç Ã O D E C E L S O M .
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Viacom acusa Google
de permitir vídeos
ilegais no YouTube
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As gigantes de tecnologia Sam-
sung Electronics e LG Electro-
nics reforçaram o otimismo do
mercado quanto a uma forte re-
cuperação da demanda por ele-
trônicos, mas alertaram que a
competição entre os rivais mun-
diais está esquentando. Os co-
mentários da Samsung, maior fa-
bricante mundial de telas planas
LCD e chips de memória e segun-
da maior fabricante de celulares,
surgiram enquanto a empresa se
prepara para anunciar lucro re-
corde este ano, com seus princi-
pais negócios beneficiados pela
melhora na economia mundial.

Tanto Samsung quanto LG ga-
nharam mercado com relação a
empresas japonesas, como Sony
e Sharp, e se tornaram marcas
mundiais. Mas as rivais estão se
reestruturando e reforçando
suas linhas de produtos.

“As empresas japonesas certa-
mente encararão o problema
(de perda de mercado) e medi-
das agressivas de marketing da

Samsung, como reação, podem
prejudicar suas margens de lu-
cro”, disse Kim Young-june, ana-
lista da LIG Investment & Securi-
ties. No ano passado a Samsung
superou a Hewlett-Packard co-
mo maior companhia mundial
de eletrônica em termos de ven-
das, com faturamento de US$
121 bilhões.

A Samsung concorre com a
Nokia, da Finlândia, e com a LG
em celulares, com a Hynix e a U.
S. Micron Technology em chips
de memória, e com a Sharp e a
Sony em TVs de tela plana.

Samsung e LG controlam, jun-
tas, mais de 30% do mercado
mundial de celulares, mas sua
participação no crescente merca-
do de celulares inteligentes é in-
ferior a 5%. /REUTERS
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Tecnologia

Com demanda global se
recuperando, empresas
se preparam para
cenário de concorrência
mais acirrada

Gigantes do setor de eletrônicos
querem melhorar desempenho

US$ 121 bi
foi o faturamento da
Samsung no ano passado

30%
do mercado mundial de celulares
é controlado por Samsung e LG

“No mundo online de
hoje, as pessoas podem
realmente julgá-lo
por seus amigos”

NA INTERNET, PRIVACIDADE
DESAPARECE AOS POUCOS
Cientistas americanos conseguiram identificar mais de 30% dos usuários de redes
sociais, como Twitter, Flickr e Facebook, usando apenas o cruzamento de dados

Controladora de canais
de TV a cabo alega que
executivos do YouTube
fazem vista grossa para
material pirata no site

WARREN BUFFETT
VIRA ROQUEIRO

Criador. Hurley vendeu YouTube ao Google em 2006

Imagem. Bilionário imita o cantor Axl Rose em vídeo

Dados. Alessandro Acquisti estuda informações na web
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