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N ão corra riscos, sem neces-
sidade. Você poderá pagar
um preço muito alto até
por pequenos descuidos ao

usar o computador, a internet, a câ-
mera digital ou o smartphone. Culti-
ve os melhores hábitos. Eles evitarão
até 90% dos problemas que afetam
os usuários de dispositivos eletrôni-
cos. Aproveite as observações deste
artigo para fazer um pequeno balan-
ço dos procedimentos realmente im-
portantes e reflita sobre as recomen-
dações abaixo, mesmo que suponha
saber tudo sobre o assunto.

Segurança. Use sempre software
de segurança. Comece com antivírus
grátis. Por que permanecer vulnerá-
vel a todos os tipos de ataques e con-
taminações?

Backup. Faça backup ou cópias de
segurança do conteúdo mais impor-
tante de seu computador. Invista
num HD externo de boa capacidade,

de 500 gigabytes (GB) ou mais. Guarde
cópias em lugares diferentes, em espe-
cial dos arquivos e documentos de
maior importância ou valor. É claro,
num futuro próximo, você guardará
muita coisa na nuvem.

Privacidade. Tenha cuidado com sua
privacidade, particularmente nas redes
sociais, como Facebook, LinkedIn,
Flickr, Orkut – nada de informações ou
fotos que possam um dia se tornar com-
prometedoras ou inconvenientes.

Senhas. Não use a mesma senha para
tudo. Eu sei que dá mais trabalho, mas,
em nome da segurança, mude sua senha
periodicamente. Não use datas de ani-
versário ou números de seus documen-
tos. Aprenda a criar senhas alfanuméri-
cas. Exemplo ilustrativo: s9e7n5h3a (eu
intercalei os números 9, 7, 5 e 3 entre as
letras da palavra senha).

Especificações. Nunca ignore as espe-
cificações de seu computador e de seus

equipamentos eletrônicos. Elas defi-
nem as possibilidades e as limitações de
cada um.

Delete o spam. Nunca responda a um
spam. Não clique na frase “remova-
me”, pois ela pode conter um link para a
invasão de um programa espião. Não
acredite em propostas milagrosas. Não

abra e-mails que prometem cenas de cri-
mes, de terremotos no Japão, de tsuna-
mis, de escândalos, de cenas pornográfi-
cas. Delete tudo que for suspeito.

Telas falsas. Cuidado com os phy-
shings (ou fishings), que imitam telas
de bancos, do Imposto de Renda, da Jus-
tiça ou de lojas famosas, para pedir reca-
dastramento ou dados confidenciais e,
a partir deles, entrar em suas contas.

Seu laptop. Não caminhe com seu lap-
top ligado, a não ser que seja em uma
curta distância dentro de sua casa, da
cozinha à sala, pois, com o disco rígido
girando em alta velocidade, a máquina
pode travar e quebrar.

Perigo na cama. Cuidado quando
usar o laptop na cama. O maior risco é
obstruir as portas de ventilação da má-
quina por um travesseiro ou pela col-
cha. O superaquecimento pode danifi-
car seu laptop. Use uma mesinha de ca-
fé ou aquela de servir breakfast na cama.

Evite imprimir. Pense um minuto an-
tes de imprimir qualquer coisa. Há pes-
soas que imprimem tudo. Prefira arma-
zenar ou fazer apenas o registro digital.
Se for algum documento com assinatu-
ra digital, faça um arquivo em PDF.

Perigo na praia. Não leve sua câmera
para a praia. Um grão de areia que caia
no obturador ou no mecanismo de
zoom e você terá um grande problema
pela frente. Se você tiver que fazer fotos
na praia, leve sua câmera num estojo
impermeável ou num saco plástico.
Compre uma câmera à prova d’água, to-
talmente impermeabilizada.

Selecione os e-mails. Guarde seus
e-mails de forma seletiva. Lembre-se
que eles podem ser arquivados em or-
dem cronológica, de remetente ou de
assunto. Faça backup do que for impor-
tante. Não hesite em apagar o resto.

Use atalhos. Aprenda a usar os ata-
lhos (ou shortcuts) de seu teclado. Mui-

tas pessoas não sabem que Con-
trol-C quer dizer cópia. Ou que Con-
trol-V é atalho para colar. Ou que
Control-B é o comando para salvar.
Você não precisa voltar ao mouse e
clicar outro comando e perder tem-
po. Atalho foi criado para ser usado.

Não entulhe seu PC. Faça uma sele-
ção do que você realmente precisa.
Não faça de computador uma lata de
lixo, com mil bugigangas virtuais, co-
mo pequenos aplicativos, ícones, di-
ferentes browsers na barra de ferra-
mentas e coisas que você não vai usar
tão cedo. Desinstale o máximo de coi-
sas que não vai usar. Seu computador
ficará muito mais leve e mais rápido.

Organize seus papéis. Salve seus
documentos e organize tudo que vo-
cê precisa guardar, como faz, aliás,
com contas de luz, telefone e impos-
tos. Abra pastas para esses documen-
tos. Guarde cuidadosamente os do-
cumentos ou dados de garantia de
seu computador e de outros eletrôni-
cos. Os produtos de eletrônica de
consumo costumam quebrar sem-
pre alguns dias após o fim de sua ga-
rantia. Mas, algumas vezes, eles se
quebram na vigência das garantias.

Carinho virtual. Trate seu computa-
dor com carinho. Evite que ele sofra
quedas e pancadas, movimentos
bruscos ou choques de qualquer ti-
po. Nunca deixe seu laptop dentro
do carro. Ele vai ser roubado daqui a
pouco. Use estojos disfarçados ou
bolsas diferentes comuns.

● Com a taxa de desemprego no
país atualmente em 9,5%, os con-
gressistas americanos estão
prestando mais atenção aos me-
canismos de criação de empre-
gos. Parte desse foco está se des-
locando para as empresas ini-
ciantes de tecnologia, muitas das
quais estão levantando capitais
respeitáveis e aumentando signi-
ficativamente seu quadro de pes-
soal. O site de compras coletivas
Groupon, por exemplo, inchou de
124 para 5,9 mil empregados em

menos de dois anos. A equipe se
tornou tão grande que as reu-
niões mensais do staff foram des-
locadas para a sede de uma igre-
ja em Chicago.

À medida que as empresas
iniciantes cresciam, crescia tam-
bém a influência do Vale do Silí-
cio em Washington. No começo
deste ano, a Casa Branca prome-
teu US$ 2 bilhões a empresas
em estágio inicial, como parte de
uma iniciativa chamada Startup
America. Steve Case, cofundador
da AOL, está entre os que encabe-
çaram a iniciativa, que pretende
encorajar o empreendedorismo
em conjunto com instituições pri-
vadas.

Desde fevereiro de 2010, o De-

partamento de Estado coordenou
várias viagens com líderes de
tecnologia a países como Rússia,
Indonésia e Egito para tomarem
conhecimento da inovação em
mercados emergentes. Mais per-
to de casa, vários funcionários
importantes da Casa Branca fize-
ram uma viagem ao Vale do Silí-
cio para se conectar com a elite
do setor.

No momento mais emblemáti-
co, o presidente Barack Obama
visitou a casa de um investidor
de peso de longa data, John
Doerr, em fevereiro, onde jantou
com o fundador do Facebook,
Mark Zuckerberg e o presidente
executivo da Apple, Steve Jobs,
entre outros.
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Empreendedor
de fora busca novo
status nos EUA
Legisladores discutem nova lei facilitando permanência de talentos
no país, no momento em que outros mercados ficam mais atrativos

JOHN KERRY
SENADOR AMERICANO
“Nesse clima orçamentário,
nós todos estamos
procurando maneiras
fiscalmente responsáveis
de criar empregos. A lei
Startup Visa vai de encontro
a essa necessidade.”

Não deixe o laptop no carro.
Ele vai ser roubado daqui a
pouco

Evelyn M. Rusli
THE NEW YORK TIMES

Um empresário da Nova Zelân-
dia parecia ter tudo acertado
para iniciar sua empresa de re-
de social nos Estados Unidos.
Ele havia levantado US$ 430
mil, contratado 14 emprega-
dos e alugado um escritório a
poucos quilômetros apenas
da famosa Sandhill Road, no
Vale do Silício.

Ele tinha tudo, menos um vis-
to de trabalho. Com seu pedido
ainda pendente em dezembro,
ele teve de sair do país. Desde
então, muitos de seus emprega-
dos saíram da empresa, e seu di-
nheiro foi dilapidado. “A espera
contínua é frustrante”, disse o
empresário, que pediu anonima-
to porque seu pedido de visto es-
tava sendo avaliado. “Não sei
quando vou ser aprovado – pode
ser dentro de dois ou três meses,
ou mais.”

Um grupo de legisladores e in-
vestidores de peso em tecnolo-
gia está tentando reduzir os obs-
táculos burocráticos a milhares
de empresários de origem estran-
geira como parte de um esforço
mais amplo para criar empregos
nos Estados Unidos e estimular
a inovação.

Um novo projeto de lei – apre-
sentado na segunda-feira passa-
da pelos senadores John Kerry,
democrata de Massachusetts, Ri-
chard Lugar, republicano de In-
diana, e Mark Udall, democrata
do Colorado – pretende dar vis-
tos de dois anos a empresários
estrangeiros se eles consegui-
rem pelo menos US$ 100 mil de
financiamento de investidores
qualificados. Após dois anos, a
empresa iniciante precisará ter

pelo menos cinco empregados e
US$ 500 mil.

“Nesse clima orçamentário,
nós todos estamos procurando
maneiras fiscalmente responsá-
veis de criar empregos”, disse
Kerry. “A lei Startup Visa vai de
encontro a essa necessidade.” A
questão se tornou uma causa mo-
bilizadora para o setor de tecno-
logia, uma área em que empreen-
dedores estrangeiros jogaram
um papel central durante anos.
De 1990 a 2005, imigrantes fun-
daram aproximadamente 25%
das companhias públicas apoia-
das por capital de risco, segundo
um estudo da National Founda-
tion for American Policy, uma or-
ganização de pesquisa em Wa-
shington. As companhias in-
cluem sucessos atuais como
Google, Yahoo e eBay.

Mas há uma preocupação cres-
cente na comunidade de tecnolo-
gia de que as políticas de imigra-
ção do país estejam impedindo a
entrada de talentos num mo-
mento em que a China e outros
mercados emergentes estão se
tornando mais atrativos.

Apoio. O projeto de lei tem o
apoio de mais de 160 investido-
res no setor, entre os quais Brad
Feld, que criou o Foundry

Group, Fred Wilson, um investi-
dor no Twitter investor, Reid
Hoffman, fundador do Linke-
dIn, e Shervin Pishevar, um in-
vestidor anjo.

Muitos têm sua própria expe-
riência de passar pelo processo
do visto. Pishevar que nasceu no
Irã e se tornou cidadão america-
no quando seus pais receberam
asilo durante a Revolução Irania-
na, tornou-se um grande defen-
sor de fundadores imigrantes.

Ele ajudou recentemente An-
drey Ternovskiy, o fundador de
origem russa do serviço de bate-
papo na internet Chatroulette, a
conseguir um visto em cerca de
quatro meses.

Apesar do apoio crescente, a
lei enfrenta alguns desafios.
Uma versão anterior não chegou
a passar por uma comissão no
ano passado. Ela mais provavel-
mente foi atropelada pela polê-
mica lei de reforma da saúde, as
eleições intermediárias e a con-
trovérsia que cercou a reforma
da imigração, diz Feld, do Foun-
dry Group.

Mas ele e outros estão mais oti-
mistas desta vez. Apesar de o pro-
jeto de lei não ter mudado subs-
tancialmente, as conversas em
Washington evoluíram.

“Em política, a linguagem do
empreendedorismo realmente
não existia até este ano”, disse
Feld, que também é membro do
conselho diretor da Zynga, uma
empresa iniciante de jogos so-
ciais. “A linguagem sobre criar
companhias girava inteiramen-
te em torno de pequenas empre-
sas – alguns políticos não com-
preendiam o que pretendíamos
com empresas iniciantes de rápi-
do crescimento.” / TRADUÇÃO DE
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