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Redes sociais, alternativa para buscas

Sony deverá sofrer onda de ações judiciais
Após ter sistema invadido, empresa poderá ter seus usuários migrando para plataformas rivais de jogos

● FOSTER CITY, Califórnia. A Sony
corre o risco de enfrentar uma
onda de processos e escru-
tínio por autoridades em todo
o mundo após sua rede de
jogos on-line, a Playstation
Network (PSN), ter sido inva-
dida por hackers, deixando ex-
postos os dados pessoais de
77 milhões de usuários.

Analistas acreditam que,
movidos pela falha da Sony,
os gamers podem abandonar
seus aparelhos Playstation
por consoles de concorren-
tes como a Microsoft (que
fabrica o rival Xbox) e que
investidores podem vender
seus papéis. Não é à toa que
as ações da empresa japo-
nesa tiveram ontem queda
de 5% na bolsa de Tóquio por
causa dessa perspectiva.

Um escritório de advocacia
entrou anteontem com um
processo contra a companhia
na Corte Federal da Califórnia
alegando que a falha de se-
gurança e a demora da Sony
em comunicar o problema
causou danos aos assinantes
da PSN. Segundo a “Bloom-
berg”, autoridades de Con-
necticut, nos EUA, do Reino
Unido e da Irlanda querem
explicações da empresa. Con-
gressistas americanos e pro-
curadores de Iowa, Flórida e
Massachusetts também se
movimentam para exigir um
posicionamento da Sony.

De acordo com a Reuters, é
provável ainda que haja in-
tervenção do Federal Trade

Commission (FTC), órgão re-
gulador americano conheci-
do por processar empresas
que falham na proteção dos
seus clientes.

Em post publicado em seu
blog oficial, a companhia pro-
curou amenizar os ânimos
alegando que, apesar de di-
versos dados pessoais terem
ficado vulneráveis, as infor-
mações sobre os cartões de
crédito dos usuários estão
protegidas por criptografia.

“Toda a base de dados so-
bre os cartões é criptogra-
fada, e não temos qualquer

evidência de que ela foi vio-
lada. Já a base de dados pes-
soais, que fica à parte, não
estava criptografada, mas,
sim, sob um sistema de se-
gurança muito sofisticado que
foi invadido em um ataque”

Temendo se tornar suspei-
to da invasão, o hacker Geor-
ge Hotz, conhecido pelo ape-
lido de GeoHot, publicou em
seu blog um artigo se isen-
tando da ação ilegal contra a
rede de videogame da empre-
sa e acusando a companhia
japonesa de incentivar ata-
ques ao seu serviço, após ter

declarado guerra aos hackers
por causa do desbloqueio do
console PlayStation 3.

— Os que acham que eu
estou envolvido de alguma
forma com isso, saibam eu
não sou louco e prefiro não
ter o FBI batendo à minha
porta — disse Hotz.

O jovem, que chegou a ser
perseguido pela Sony desde
que realizou a façanha de des-
bloquear o PlayStation 3 e
publicou informações sobre
todo o processo na internet
em janeiro de 2010, foi pro-
cessado pela companhia. ■

PLAYSTATION, DA Sony: ações da empresa registraram uma queda de 5% ontem na Bolsa de Tóquio
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Cautela com cartão
Associação recomenda monitorar fatura

Samsung lança Galaxy S II para brigar com iPhone
Smartphone movido a Android vem com processador ultrarrápido e câmera de 8 megapixels

● A Associação Brasileira
das Empresas de Cartões
de Crédito e Serviços
(Abecs) recomenda que,
por ora, os jogadores da
rede on-line dos videoga-
mes PlayStation 3 e PSP
fiquem apenas atentos à
movimentação de seus
cartões de crédito.

Segundo Henrique Taka-
ki, coordenador do comitê
de segurança da Abecs, é
preciso aguardar a confir-
mação oficial da Sony so-
bre quais dados pessoais
(nome, endereço, telefone
e número do cartão, por
exemplo) dos usuários do
PlayStation Network (PSN)
foram roubados.

— Até agora, a informa-
ção oficial é que pode ter
havido vazamento de dados
e que não houve compro-
metimento do código de se-
gurança dos cartões — afir-
mou Takaki ao site G1.

Segundo ele, a exigência
do código de segurança —
três ou quatro números im-
pressos no verso do cartão
— já é uma medida de re-
forço de segurança ado-
tada pela maioria das em-

presas que atuam no co-
mércio eletrônico.

O melhor a fazer é mo-
nitorar a fatura do cartão.

— Solicitar o cancela-
mento do cartão é uma
atitude prematura — diz
Takaki.

Se for notada qualquer
movimentação suspeita no
cartão, a Abecs orienta
que o cliente comunique
imediatamente o fato à
operadora, que abrirá uma
investigação para verificar
os gastos não reconheci-
dos. Em muitos casos, o
cartão é bloqueado após a
denúncia.

O Procon-SP destaca,
porém, que a Sony é a res-
ponsável pela segurança e
proteção de dados pes-
soais dos clientes.

— É preciso aguardar pa-
ra ver se, de fato, o dano
está configurado, mas
quem se sentir prejudica-
do deve entrar em contato
com a Sony e seus repre-
sentantes no Brasil para
pedir a reparação dos da-
nos — afirmou ao G1 Maíra
Feltrin, assistente de dire-
ção do órgão.

● SEUL. A Samsung, segunda
maior fabricante de celula-
res do mundo, lançou ontem,
na Coreia do Sul, a nova ver-
são do seu principal smart-
phone, o Galaxy S. O maior
concorrente do iPhone che-
ga ao resto do mundo em
maio, com a missão de ven-
der mais de 10 milhões de
unidades este ano.

O lançamento do Galaxy S
II na terra natal da Samsung
ocorre ao mesmo tempo em
que a companhia trava uma
batalha judicial com a rival
Apple sobre violação de pa-
tentes de tecnologia móvel e
cópia de design de smart-
phones.

Modelo será lançado em 140
operadoras de 120 países
A empresa sul-coreana dis-

se ontem que iria lançar o
novo modelo em maio por
meio de 140 operadoras em

120 países, como parte de
sua estratégia para impulsio-
nar suas vendas de smart-
phones para 60 milhões de
unidades este ano.

A companhia apresentou
originalmente o Galaxy S II

em fevereiro. O novo apa-
relho tem tela maior (4,2 po-
legadas) e é mais fino (9 mi-
límetros de espessura) que a
versão anterior. O modelo ro-
da o Android 2.3 (Ginger-
bread) e vem equipado com

duas câmeras, sendo a tra-
seira com 8 megapixels. De
acordo com a própria Sam-
sung, o celular é duas vezes
mais rápido, graças ao seu
processador de 1,2 gigahertz
de núcleo duplo.

O Galaxy S, antecessor do
atual gadget, vendeu cerca
de 14 milhões de unidades
desde seu lançamento, em
junho do ano passado. Na
Coreia do Sul, um dos mer-
cados mais lucrativos para
os smartphones da Samsung,
o modelo vendeu cerca de 2
milhões de unidades no ano
passado, um sétimo do total
mundial.

Acer lança supercomputador
com jeitão de notebook

Enquanto isso, a fabrican-
te Acer, de Taiwan, anunciou
um computador para lá de
turbinado: o Aspire Z5763
com tela de 27 polegadas,

● Não é segredo que, atualmente, a ação
mais comum dos internautas é acessar a
internet por um buscador e, a partir daí,
seguir para o assunto que procuram. De
fato, 81% dos usuários da internet aces-
sam sites por meio de um mecanismo de
pesquisa, segundo dados da iProspect.
Recentemente, a comScore realizou um
estudo sobre os termos mais buscados
pelos internautas e o resultado revelou
que a palavra “Facebook” liderou as so-
licitações com 1,9 bilhão em 2010. Em
segundo, apareceu “YouTube” com 790,7
milhões, seguido por “Google” com 615,9
milhões. Esse elevado número de requi-
sições por nomes de sites comprova que
os usuários preferem utilizar os serviços
de um buscador, em vez de digitar o
endereço na barra de navegação. Essa
atitude está migrando para as redes so-
ciais, intensificada pelo tempo gasto nes-
tas mídias. São mais de cinco horas por
mês, de acordo com a Nielsen.

Por essa razão, já é possível poten-

cializar a presença das marcas nas redes
sociais assim como no Google. Ou seja, o
internauta busca o assunto de interesse
dentro da rede social e obtém resultados
das páginas ou posts das empresas co-
mo se estivesse num buscador tradi-
cional; a diferença está no caráter “so-
cial”. O trabalho de Social Media Op-
timization (SMO) busca as palavras-cha-
ve escolhidas pelo internauta no Twitter,
Facebook, YouTube, entre outros, in-
tensificando o contato do internauta
com as marcas a partir do assunto ex-
plorado por elas nas redes. Inclusive, no
ranking de buscadores mais populares
da Nielsen, o Google lidera com 82% dos
internautas visitando o site, seguido por
MSN/Windows Live/Bing (62%), Facebo-
ok (54%), Yahoo! (53%), Microsoft (48%)
e YouTube (47%). O resultado comprova
que as mídias sociais estão entre as
ferramentas de busca preferidas dos
usuários de internet.

Enquanto a busca tradicional gera

conteúdo abrangente e corporativo, as
redes sociais ficam responsáveis pelo
contato com o consumidor e assuntos
urgentes. Um exemplo disso são as Fan
Pages do Facebook, utilizadas por mar-
cas que interagem com o público, apre-
sentando feedback rápido de proble-
mas, reclamações, dúvidas ou elogios.
As mídias sociais são como uma vitrine
para as marcas, que podem afetar di-
retamente na sua visibilidade, credi-
bilidade e reputação.

O SMO complementa o trabalho de
search tradicional, ampliando as chan-
ces de as empresas apresentarem e
desenvolverem suas marcas. Inclusive,
essa busca nas redes sociais evidencia
uma oportunidade clara para as marcas
estarem presentes onde seus consu-
midores estão. Ou melhor, onde eles
buscam!

COLABOROU: Débora Alonso, coordenadora
de SEO da iProspect

Jung Yeon-Je/AFP

MODELOS POSAM com o Galaxy S II: aparelhos pesam 21 gramas

Apple teria
comprado o
domínio iCloud
Endereço pode ser
usado para serviço de
músicas na nuvem
● CUPERTINO, Califórnia. Prepa-
rando seu serviço de músicas
na nuvem para competir com
gigantes com a Amazon, a Ap-
ple está sendo apontada como
a compradora do domínio de
internet iCloud.com por US$
4,5 milhões, disse ontem o site
o GigaOm .

Atualmente, o endereço de
internet pertence a um serviço
pago de upload de arquivos
para a nuvem de nome Cloud-
Me, que pertence à Xcerion.

Ao acessar o endereço, uma
mensagem informa que o ser-
viço passará a ser acessado
através do endereço cloud-
me.com.

A princípio, o site também
operava com o nome iCloud,
que foi modificado recente-
mente, de acordo com fontes
próximas à companhia. Segun-
do o blog da empresa, uma
nova versão do CloudMe co-
meça a operar em abril, com
menos recursos.

A mudança no endereço do
site e a similaridade com os
nomes de produtos Apple po-
dem ser um indício de que a
nuvem de Steve Jobs já tem
endereço garantido.

Serviço da Apple
sairia antes da Google

No fim da semana passada, a
Apple terminou a elaboração
de um serviço de armazena-
mento de música em nuvem e,
segundo a Reuters, planeja lan-
çá-lo antes da Google.

O esquema da Apple permi-
tirá que clientes do iTunes guar-
dem músicas num servidor re-
moto, em nuvem. Eles poderão
acessá-las por meio de qualquer
aparelho conectado à internet,
sem precisar baixar arquivos.
Entretanto, a Apple ainda pre-
cisa de licenças para o serviço.
As grandes gravadoras espe-
ram fechar acordos antes de
lançá-lo. Apple, Google e Ama-
zon (que no início do mês lan-
çou seu próprio serviço) com-
petem pelo controle de novas
plataformas de mídia. ■

tela FullHD (1080p), e supor-
te a tecnologia 3D.

Mais parecendo um note-
book do que um desktop, a
novidade permite escolher
entre os processadores Intel
Core i5 (com 2.5 ou 2.7 GHz)
ou i7 com 2.8 GHz, e também
pode ter alternativas em pla-
cas de vídeo: a Geforce
GT440 ou uma GT 435M. A
memória pode alcançar um
máximo de 16 GB.

A parruda máquina tem câ-
mera fotográfica digital de 2
megapixels de resolução,
além de conexões Wi-Fi e
Bluetooth 2.1 e sintonizador
de televisão digital e analó-
gica. Para os amantes da mú-
sica, a pedida são os alto-
falantes com 5 watts RMS de
potência.

Naturalmente, a máquina
não vai ser barata. Custará
aproximadamente US$ 1,6
mil lá fora. ■
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$$$: Microsoft tem lucro

de US$ 5,2 bilhões, mas
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vendas. Ações caem
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twitter.com/digitalemidia
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