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Hackers roubam
dados de usuários
do PlayStation
Segundo a Sony, 77 milhões de pessoas podem ter sido afetadas e
não está descartado o roubo dos números de cartões de crédito
Carla Peralva

A Sony disse ontem que dados
pessoais de seus usuários ficaram expostos, depois que um
ataque hacker tirou do ar a
PlayStation Network há uma
semana. Dados como nome,
endereço, e-mail, data de aniversário, senha, login, pergunta de segurança e histórico de
compras, entre outros, puderam ser acessados pelos hackers que conduziram o ataque, segundo afirmou o grupo
em comunicado.
A PlayStation Network tem
cerca de 77 milhões de assinantesnomundo,queacessamoserviço em seus consoles, como o
PlayStation3eoportátilPSP,para comprar e baixar jogos e até
filmes e séries de TV.
A fabricante do PlayStation 3
afirmou não haver evidências de
que os números de cartões de

crédito tenham ficado expostos,
masnãodescartouessapossibilidade. E fez um alerta aos usuários: “Nós estamos advertindo
vocês que seu número de cartão
de crédito (excluindo o código
de segurança) e a data de expiração podem ter sido obtidos”, diz
a empresa, em um post no blog
do PlayStation.
As informações dos usuários
da PlayStation Network e da rededoserviçoQriocity,queforneceáudio evídeoparaosconsumidoresdeprodutosdaSonyetam● Público

77 milhões

de assinantes em todo o
mundo tem o serviço Playstation
Network, no qual os usuários
podem comprar e baixar
jogos e filmes

bémfoiatacadaporhackers,ficaram comprometidos entre 17 e
19 de abril, segundo a companhia.
No comunicado, a Sony explica que é possível emitir alertas
de fraude para as contas do cartão de crédito por meio de três
empresas dos Estados Unidos, o
que foi recomendado pela empresa. A Sony também aconselha seus usuários a ficar atentos
para ligações, mensagens e correspondências que peçam informações pessoais e prometam resolver o caso.
“ASony nãovaientrar emcontato com você de nenhuma forma, incluindo e-mail, pedindo o
número do cartão de crédito, código de segurança ou outras informações de identificação pessoal”, disse, em nota.
A empresa disse que pode restaurar alguns dos serviços de
suas redes em uma semana.

Faturamento. O console Playstation 3 é um dos principais produtos da japonesa Sony
Prejuízo. No Brasil, a rede dos

consolesdaSonynuncafoilançada, apesar da promessa da empresa em agosto do ano passado,
quando foi anunciado oficial-

Sony lança novos concorrentes para o iPad
Com a chegada do S1 e
do S2, empresa pretende
alcançar a segunda
posição nesse mercado
TÓQUIO

A Sony lançou ontem seus primeiros computadores tablet,

em uma tentativa de conquistar
asegundaposição em ummercado dominado pelo iPad, da
Apple, e que deve quadruplicar
em quatro anos. Os aparelhos,
que usam o sistema operacional
Google Android 3.0, podem ser
um dos mais importantes lançamentos da companhia japonesa
desde a estreia do console de videogame Playstation, em 1994.

A Sony, que também criou o
Walkman, está enfrentando dificuldades para desenvolver produtos de sucesso e melhorar sua
margemdelucro,em meioàconcorrência contra Apple, Samsung Electronics e Nintendo.
Os aparelhos da Sony, chamadosS1 eS2e apresentandorevestimento preto brilhante, serão
os primeiros tablets a permitir o

uso de jogos do PlayStation. A
Sony está apostando no design
incomum, assimétrico, do S1 e
no acesso a jogos da primeira geração do PlayStation e a outras
formasde seu conteúdodisponível em rede para diferenciar os
produtos do dilúvio de tablets
que estão chegando ao mercado.
A Sony não deu indicações sobre preços dos novos aparelhos,
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Microsoft estuda
instalar centro de
dados no Brasil
Empresa quer oferecer
serviços online para
pequenas e médias,
no formato de
computação em nuvem
Renato Cruz

OcolombianoOrlandoAyala,vice-presidentecorporativodaMicrosoft, está entusiasmado com
o mercado brasileiro. Em visita
ao País para participar da versão
latino-americana do World Economic Forum, ele disse ontem
que o Brasil está no “alto da lista” dos países candidatos a receber um centro de dados da empresa.
“Não quero anunciar que o
Brasiljátem umdatacenter, mas
o País está no alto da lista”, disse
o executivo, que também ocupa
o cargo de presidente para países emergentes da companhia.
“Devemos decidir em três meses. Teremos entre oito e dez da-

ta centers em todo o mundo.”
A ideia da companhia é oferecersoftwareparapequenasemédias empresas, no formato de
computação em nuvem, em que
oclientepaga comoserviço,conforme a utilização.
“Estudamos construir um data center com capacidade para
atender comserviço demuito alta qualidade a todas as pequenas
e médias empresas do Cone
Sul”,afirmou.“Ocentro seriapara a exportação de serviços.”
Segundooexecutivo,não existem outros países latino-americanoscandidatosareceberocentro de dados. Ele preferiu não dizerdequantoseria oinvestimento, mas disse que, no data center
queaempresa acaboudeinaugurar em Chicago, foram investidos cerca de US$ 80 milhões.
Ayalaafirmou queo Brasilestá
entreos 10maiores mercadosno
mundo para a Microsoft. “É um
mercado absolutamente material, e um mercado material para
a companhia é de mais de US$

Imagem

Oportunidade. Orlando Ayala defende incentivo ao software
500 milhões”, disse o executivo.
Atualmente, a Microsoft já
contacommilempresas brasileiras, com 100 mil usuários, que
utilizam seu software no formato de computação em nuvem.
Por enquanto, são atendidas a
partir dos Estados Unidos.
Políticas públicas. Durante o

World Economic Forum, no Rio,
Ayala apresentará sugestões de
política pública para incentivar
o desenvolvimento econômico
por meio da tecnologia. Ele mostrou um gráfico com os países
com mais patentes registradas
por grupo de mil habitantes, e o
Brasil nem aparecia nele. “Onde
estáoBrasiléumaperguntacole-

mente o início da venda do PS3
no País. Muitos usuários, porém, se cadastram usando endereços nos Estados Unidos e números de cartões de crédito in-

que vão concorrer com o iPad 2,
vendido a partir de US$ 499.
Os tablets da empresa japonesa terão conexão sem fio WiFi e
serão compatíveis com redes
móveis 3G e 4G. O S1 tem tela de
9,4 polegadas e um design curvo,
que a Sony afirma ser mais fácil
de segurar por longos períodos
de tempo.
OS2temduas telas de5,5 polegadas em um design de concha
que um executivo demonstrou
aotirardobolso dopaletódurante o lançamento. / REUTERS

tiva”, disse Ayala. “Empresas internacionais como a Microsoft
podem ajudar o País a crescer
em inovação.”
Oexecutivo apontou que existeumaoportunidadeparaas empresas brasileiras crescerem na
exportação de software usado
por setores em que o País é referência, como aviação, combustíveis e bancos. “Poderia haver incentivosparadirecionara indústria para essas áreas”, disse Ayala, acrescentando que o País tem
um bom potencial. A Microsoft
realiza uma competição mundial de tecnologia para estudantes chamada Imagine Cup e, segundo o executivo, 40% dos participantes são brasileiros.
Ele considera três pontos importantes para ampliar a exportação de software do Brasil. Um
deles seria reforçar a educação
em ciência e tecnologia. “A formação de doutores está abaixo
do necessário”, disse Ayala. “É
preciso aumentar a aposta em
ciênciaetecnologiadesdeoensino fundamental.”
OutranecessidadedoPaíséreforçar a disponibilidade de capital de risco. “Isso deve melhorar
com o interesse internacional
que existe hoje pelo Brasil”, afirmou. Por fim, ele disse que o governo brasileiro poderia criar
fundos de inovação, comparticipação de capital privado.

ternacionais.
Em nota, a Sony Brasil lamentou o prejuízo à privacidade dos
usuários. “Lamentamos que a
PlayStation Network e os serviços Qriocity estejam suspensos
e informamos que estamos trabalhando com toda a dedicação
para que os dois voltem ao ar o
quanto antes”, afirmou a empresa, que não deu detalhes sobre a
quantidade de usuários afetada
no País.
“Os nossos esforços para resolver essa questão envolvem a
reconstrução de nosso sistema
para reforçar ainda mais a nossa
infraestrutura de rede. Embora
essa tarefa seja demorada, decidimos que é preciso todo o tempo necessário para fornecer um
sistema com segurança.” / COM
REUTERS

Quatro tendências
internacionais de
crescimento
● Mark Spelman, o líder global

da área de Estratégia da Accenture, falará, durante o World Economic Forum, sobre o impacto de
quatro tendências mundiais: a
pressão por recursos naturais, o
crescimento dos mercados emergentes, a explosão e convergência de novas tecnologias (como a
computação em nuvem) e o envelhecimento da população.
Segundo Spelman, o Brasil
não enfrenta o fenômeno do envelhecimento, mas existe no País
uma inadequação de formação
de pessoal que precisa ser endereçada. Quanto aos recursos naturais, a tendência de longo prazo para as commodities é de alta.
O consultor apontou, no entanto,
que, em energia, também é importante pensar na demanda,
tornando o perfil de consumo
mais sustentado. Em mercados
emergentes, o foco deve ir além
da Índia e da China. “Existe uma
segunda camada importante, como Indonésia ou África do Sul, e
o Brasil poderia aproveitar a proximidade que tem com a África.”

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 abr. 2011, Economia & Negócios, p. B17.

Francesa Lactalis faz oferta de
€ 3,4 bi por 71% da Parmalat
Oferta do grupo francês,
que já detém 29% das
ações, provoca discussão
sobre desnacionalização
de empresas italianas
ROMA

A francesa Lactalis fez uma ofertainesperada de € 3,4 bilhõespela participação de 71% que ainda
não possui na italiana Parmalat.

Com a proposta, o grupo de laticíniospretende conseguirumalcance internacional que ainda
não detém. A oferta representa
um prêmio de 21% sobre o preço
médio da ação da Parmalat nos
últimos 12 meses.
As relações entre Itália e FrançaestãotensasdesdequeaLactalis elevou, em março, sua participação na Parmalat para 29%, levantando preocupações de que a
indústria italiana perderia seus
principais destaques para multi-

nacionaisfrancesas.Semanasantes, a gigante francesa de luxo
LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton comprou a Bulgari.
O anúncio da Lactalis ocorre
emumasemanacrucialparabanqueiros, financeiras e industriais italianos, que buscam um
acordosobreumadefesaconjunta da Parmalat. O governo italiano anunciou planos para criar
umescudoparaproteger empresas “estratégicas” de aquisições
por estrangeiras.

Parceria. O presidente francêsNicolasSarkozy,queparticipa de uma reunião bilateral
naItália,dissequeapoiaacriação de “grandes empresas ítalo-francesas”, acrescentando
que elas podem ser boas para
a Europa. O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi,
destacou também que a força
econômica da Itália está baseada em companhias pequenas,enquantoasgrandesfrancesas são fortes.
A Lactalis disse que manterá a matriz da Parmalat na Itália e que deve transferir parte
de seus negócios de leite processado da França e da Espanha para o grupo italiano. /
DOW JONES NEWSWIRES

Diretora de RH da Vale
deixa grupo esta semana
A mudança no comando da Vale
– Murilo Ferreira assume a direção no lugar de Roger Agnelli – já
teve reflexo no alto escalão da
mineradora. A diretora de recursos humanos e serviços corporativos da empresa, Carla Grasso,
deixa a companhia até o fim desta semana.
A saída da executiva era dada
comocerta pelomercado.Elaentrou na Vale em 1997, logo após a
privatização, inicialmente como
diretoradepessoal.Foipromovi-

da a diretora executiva por RogerAgnelli, dequemera considerada uma espécie de braço direito na empresa.
Por ser ligada ao PSDB – foi
casadacomPauloRenato,ministro da Educação no governo Fernando Henrique Cardoso e secretária de previdência complementar na mesma gestão –, seu
nome esteve várias vezes envolvido em rumores sobre mudançasna direção da Vale orquestradas pelo governo petista.

