
20 Brasil Econômico Quarta-feira, 4 de maio, 2011

EMPRESAS

O presidente-executivo da Sony,
Howard Stringer, está enfren-
tando severas críticas à sua lide-
rança depois que o conglomerado
de eletrônica revelou que hackers
podem ter roubado dados de
mais 25 milhões de contas, em
uma segunda e imensa violação
de segurança. A nova revelação
da Sony surgiu um dia depois
que a companhia anunciou me-
didas para evitar um novo ata-
que de hackers como aquele que
atingiu sua PlayStation Network
duas semanas atrás.

O grupo japonês de eletrôni-
ca informou que sua rede de vi-
deogames Sony Online Enter-
tainment PC havia sofrido ata-
que de hackers em 18 de abril,
mas que a violação só foi desco-
berta na manhã de segunda-
feira; a rede foi desativada algu-
mas horas mais tarde.

A violação pode ter levado ao
roubo de 10,7 mil registros de dé-
bito direto de clientes na Alema-
nha, Áustria, Espanha e Holanda,
e de 12,7 mil números de cartões
de crédito e débito fora dos Esta-
dos Unidos, informou a empresa.

Os investidores consideram
que a Sony e Stringer tenham
agido incorretamente durante a
crise de segurança de dados,
um novo golpe para a empresa
que vem encontrando dificul-
dades para acompanhar os pro-
dutos de sucesso lançados por
rivais como Nintendo, Samsung
Electronics e Apple.

“A maneira pela qual a Sony
conduziu todo esse assunto ser-
ve para demonstrar que lhe falta
capacidade de gestão de crises”,
disse Michael On, administra-
dor de fundos na Beyond Asset
Management, em Taipei, que
não detém ações da Sony. “O
atual presidente-executivo de-
veria renunciar depois dos pro-
blemas com ataques de hackers
e dada sua incapacidade de lan-
çar produtos competitivos.”

O galês Stringer, antigo pro-
dutor de TV que recebeu um tí-
tulo honorífico britânico em
2000, não comentou sobre a
violação de segurança, atri-
buindo ao seu segundo em co-
mando, Kazuo Hirai, a função
de se desculpar, em uma entre-
vista coletiva realizada no do-
mingo. Hirai era o responsável

pela divisão de redes e conside-
rado como provável sucessor de
Stringer, que em março se com-
prometeu a ficar no posto pelo
menos até o final deste ano.

Medidas
Após os ataques de hackers, a
empresa informou que imple-
mentará uma série de medidas
para reforçar a segurança em
toda a rede e um novo programa
de valorização de clientes para
“agradecer a seus clientes pela
sua paciência e lealdade”.

A fase inicial da implementa-
ção incluirá a restauração dos
jogos on-line nos sistemas
PlayStation3 (PS3) e PSP (PlayS-
tation Portable), acesso ao Music
Unlimited, acesso ao gerencia-
mento da conta e mudança de
senha, acesso ao download de
Movie Rentals, Playstation Ho-
me e lista de amigos. De acordo
com a Sony, o PS3 terá um
software de atualização obriga-
tória do sistema que exigirá que
todos os usuários registrados da
PlayStation Network mudem
suas senhas de conta, antes de
poder entrar no serviço. ■ Reu-
ters e Brasil Econômico On-line

Nova invasão ocorreu no dia seguinte ao
anúncio de medidas para evitar problema;
presidente do grupo recebe duras críticas
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ENERGIA

Distribuidoras da Rede Energia são
autorizadas a reajustar tarifas
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste de
tarifas a partir de 10 de maio de quatro distribuidoras de energia elétrica,
toda elas pertencentes à Rede Energia e atuam no interior de São Paulo.
A Paranapanema reajustará seus preços em 11,5%. A Caiuá, 5,67%.
A Bragantina, 5,48% e a Nacional 5,47%. A Rede Energia é responsável
pelo abastecimento de 17 milhões de pessoas em 578 municípios.
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SIDERURGIA

Coreana Posco pretende realizar parcerias
para comprar 37,6% da Korea Express
A Posco, siderúrgica da Coreia do Sul, está considerando mudar sua
estratégia e acertar com um parceiro do exterior uma proposta conjunta
para a aquisição de 37,6% da Korea Express Co., a maior empresa
de logística do país. Em março, a Posco, o Lotte Group e o CJ Group,
apresentaram, cada um, propostas para comprar uma participação na
Korea Express. A escolha da vencedora está prevista para 16 de maio.

PETRÓLEO

Petrobras assina contrato com Cedae
para fornecimento de água ao Comperj
A petrolífera fechou contrato preliminar com a Companhia Estadual
de Águas e Esgotos (Cedae) para fornecimento de água de reuso para
a operação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).
O documento estabelece os termos iniciais e o cronograma para
a elaboração do projeto que vai permitir a utilização do efluente tratado
na Estação de Tratamento de Esgotos de Alegria (ETE Alegria).

Steferson Faria/Ag. Petrobras

contas da Sony Twitter pode
levar TweetDeck
por até US$ 50 mi
Com interface elegante,
aplicativo reforçaria capacidades
e ajudaria a companhia a vencer
a crescente concorrência

O Twitter apresentou oferta para
adquirir o TweetDeck, um popu-
lar aplicativo utilizado para aces-
so a redes sociais na Internet, por
até US$ 50 milhões, segundo es-
timativas do mercado. A transa-
ção, a ser paga em dinheiro e
ações, deve ser fechada em me-
nos de dez dias e pode represen-
tar uma das maiores aquisições
realizadas até hoje pelo Twitter,
criado há cinco anos.

A compra oferece ao Twitter
um aplicativo que conquistou
elogios dos usuários mais sofis-
ticados devido à interface ele-
gante e capacidades reforçadas,
e encerraria uma potencial
ameaça aos serviços em rápido
crescimento do Twitter.

O TweetDeck esteve envolvi-
do em discussões de aquisição
com a UberMedia, uma compa-
nhia de internet criada pelo em-
presário Bill Gross, mas os valo-
res mencionados eram inferiores
à oferta do Twitter. A UberMe-
dia vem acumulando uma cole-
ção de aplicativos para o Twitter,
que segundo especulações de al-
guns comentaristas poderiam
ser usados no futuro para a cria-
ção de uma rede social rival.

O acordo de exclusividade
quanto à oferta da UberMedia
pelo TweetDeck expirou na me-
tade de abril, o que permite que
a empresa negocie com o Twit-
ter. Um porta-voz do Twitter
informou que a empresa não
comenta sobre boatos. O
TweetDeck e a UberMedia tam-
bém não comentaram.

A oferta surge pouco mais de
um mês depois do retorno de
Jack Dorsey, co-fundador do
Twitter, à companhia, como
presidente do conselho e encar-
regado de desenvolvimento de
produtos. O Twitter, que per-
mite que usuários enviem men-
sagens de texto de 140 caracte-
res, os tweets, a grupos de cha-
mados seguidores, é um dos
mais populares serviços de re-
des sociais da Web, em compa-
nhia do Facebook e Zynga.

O serviço se tornou uma fer-
ramenta popular de comunica-
ção para celebridades, políticos
e empresas, e desempenhou pa-

pel importante em diversos
acontecimentos geopolíticos,
tais como os recentes levantes
no Oriente Médio.

Em dezembro, o Twitter foi
avaliado em US$ 3,7 bilhões,
como parte de uma rodada de ca-
pitalização de US$ 200 milhões
comandada pelo grupo de capital
para empreendimentos Kleiner
Perkins Caufield & Byers. Leilões
subsequentes de ações do Twit-
ter em mercados secundários
sugeriram que os investidores
estão avaliando a empresa em
mais de US$ 7 bilhões.

A oferta do Twitter pelo
TweetDeck é de entre US$ 40
milhões e US$ 50 milhões, se-
gundo estimativas do mercado, a
depender da avaliação das ações
do Twitter. A notícia sobre a
oferta surgiu inicialmente no
blog de tecnologia TechCrunch
na segunda-feira. ■ Reuters

Em dezembro,
o Twitter foi
avaliado em US$ 3,7
bilhões. Leilões
subsequentes de
ações da companhia
em mercados
secundários
sugeriram um
novo valor — mais
de US$ 7 bilhões
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