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■ SEGURANÇA 

Especialistas admitem
o sucesso de hackers
DA AGÊNCIA REUTERS

Profissionais de segurança
de tecnologia buscando in-
formações de líderes do mer-
cado em San Francisco na se-
mana passada viram mais do
lado negro do que espera-
vam: uma série de presiden-
tes-executivos cujas empre-
sas sofreram ataques de ha-
ckers. “É bastante desanima-
dor”, disse Gregory Roll, que
foi à conferência em busca de
conselhos e para avaliar a op-
ção de comprar softwares de
segurança para seu emprega-
dor, um grande banco que ele
se recusou a nomear porque
não estava autorizado a falar
em nome da instituição. “É
uma batalha constante, e es-
tamos perdendo”. A confe-
rência anual RSA Conference,
que terminou na sexta-feira,
atraiu um público recorde de
mais de 20 mil pessoas.

A palestra de abertura, de
Art Coviello, conselheiro da
patrocinadora da conferên-
cia e vítima de hacking RSA,
definiu o tom com a música
dos Rolling Stones "You
Can't Always Get What You
Want" (você nem sempre
consegue o que quer). A RSA,
controlada pela fabricante
de equipamentos de arma-
zenamento de dados EMC, é
a maior fornecedora de to-
kens geradores de senhas
utilizadas por agências go-
vernamentais, bancos e ou-
tros para autenticar empre-
gados ou clientes que fazem
login fora do escritório.

Pouco depois da conferên-
cia RSA do ano passado, a
empresa disse que um e-mail
com um anexo infectado ha-
via sido aberto por um fun-
cionário. Isso deu a hackers
acesso à rede corporativa e
eles emergiram com informa-
ções sobre como a RSA calcu-
la os números mostrados em

Tokens SecurID, que em se-
guida foram usadas num ata-
que a Lockhead Martin, que a
empresa de defesa disse ter
frustrado.

Conviello disse que ele es-
perava que as mazelas da em-
presa ajudassem a criar um
sentido de urgência em face
de oponentes formidáveis,
especialmente governos es-
trangeiros, que estão sendo
auxiliados pela crescente in-
definição das fronteiras entre
atividades online profissio-
nais e pessoais.

Cerca de 70% de emprega-
dos numa pesquisa que ele
citou admitiram subverter re-
gras corporativas com o obje-
tivo de conseguir acesso a ou-
tros recursos por meio de re-
des sociais e smartphones, fa-
zendo com que a segurança
se torne muito mais difícil.

PENTÁGONO. Um número
não-especificado de funcio-
nários do Departamento de
Defesa dos Estados Unidos
na região de Washington
D.C. e no meio-oeste do país
tiveram seu acesso público à
internet interrompido por
quase três horas na quinta-
feira por conta de problemas
técnicos, disse uma porta-
voz do departamento na sex-
ta-feira.

A interrupção não foi cau-
sada por atividades malicio-
sas, disse a porta-voz, a Te-
nente-Coronel da Força Aé-
rea April Cunningham. Ela
disse que as redes estavam de
volta e operando em sua ca-
pacidade regular.

Usuários do Departamen-
to de Defesa foram desconec-
tados “devido a questões téc-
nicas em três dos gateways
(do Departamento de Defesa)
que realizam a interface com
os pontos de acesso comer-
ciais à internet”, disse Cun-
ningham, por e-mail.

A gastronomia como
método científico
PALOMA OLIVETO

A
mais simples recei-
ta de bolo não dei-
xa de ser uma fór-
mula. Só que, no
lugar do tubo de

ensaio, é nas panelas que cozi-
nheiros e chefs misturam os in-
gredientes, com muita perícia,
para chegar ao produto ideal.
Gastronomia, além de arte, é
ciência, de acordo com uma no-
va publicação do grupo Elsevier,
o mesmo que edita revistas es-
pecializadas em astrofísica, neu-
rologia e genética, entre outros
campos do conhecimento. Com
a participação do brasileiro Alex
Atala, foi lançado o primeiro nú-
mero do International Journal of
Gastronomy and Food Science,
um periódico semestral que pre-
tende discutir a cultura, a histó-
ria e as técnicas da boa mesa.

Segundo o editor-geral, B.
Pérez-Villarreal, o periódico
pretende adotar uma "aborda-
gem científica de todas as face-
tas desse campo crescente: cu-
linária aplicada e ciência dos
alimentos, tecnologia, novos
conceitos culinários, nutrição,
serviço alimentício, tendências
globais e aspectos sociocultu-
rais da gastronomia". Na edi-
ção de estreia, ele convidou os
que considera os principais
chefs da atualidade: Alex Atala
(Brasil), Gastón Acurio (Perú),
Barbara Santich (Austrália), Da-
vid Chang (Estados Unidos) e
Heston Bulmenthal (Inglater-
ra). Além dos especialistas na
arte de conceber os pratos, o
primeiro número traz artigos
escritos por arquitetos, enge-
nheiros e até matemáticos. 

O artigo de Alex Atala foi pu-

blicado na sessão de inovações
gastronômicas e fala sobre a
priprioca (Cyperus articulatus
L.), raiz medicinal e aromática
da Amazônia usada na confec-
ção do tradicional "banho de
cheiro". O chef conta que seu
restaurante D.O.M começou a
desenvolver um estudo sobre a
raiz, até então nunca usada na
culinária, para saber se o aroma
particular da priprioca se rever-
tia em sabor nos pratos. 

Há seis anos, pesquisas mos-
traram que a raiz não é tóxica e
não apresenta alcaloides depois
de preparada para consumo.
"Sua essência tem a versatilida-
de e algumas das aplicações
atribuídas à baunilha, mas com
outra nuance de sabor, com to-
que ligeiramente terroso e defu-
mado, oscilando entre herbá-
ceo e lenhoso. Não é surpresa,
portanto, que o uso gastronô-
mico da raiz tem estado presen-
te em um considerável número
de congressos internacionais,
gerando curiosidade e espan-
to", descreve o chef na revista. 

Além das características cu-
linárias, Atala destaca a impor-
tância do cultivo sustentável da
raiz e os benefícios socioeconô-
micos que sua extração pode
gerar para a população amazô-
nica, o que, segundo o chef,
agrega valor ao condimento.
Em seu texto, Alex Atala lembra
que essa é a região com maior
biodiversidade mundial, com
fungos, plantas e raízes que,
possivelmente, nem sequer fo-
ram descritas ainda. "Esse fato
mostra um enorme potencial
para pesquisa gastronômica,
que pode se converter em um
importante suporte para a po-
pulação local e também em be-

nefícios ambientais." 
A parceria entre cozinha e

ciência não é nova, conta Sve-
tlana Rodgers, diretora da Aus-
tralian Food Service Academy
(AFSA), um centro de inovações
e pesquisas gastronômicas da
Austrália . "Já no século 19, o
gastrônomo francês Alexandre
Grimond de La Rayniere escre-
veu: ‘Não se pode ser um cozi-
nheiro decente sem ser, ao mes-
mo tempo, um químico, um bo-
tânico, um físico, um desenhis-
ta e um geômetro.’" Outro fran-
cês, o célebre chef Marie Antoi-
ne Carême, fazia esboços arqui-
tetônicos para planejar equipa-
mentos usados na sua cozinha
entre os séculos 18 e 19. "No iní-
cio do século 20, o futurista Fili-
ppo Marinetti previu que todas
as cozinhas seriam equipadas
com geradores de ozônio, lâm-
padas de raios ultravioleta, dia-
lisadores, centrífugas e alambi-
ques a vácuo, entre outros",
completa Rodgers. 

COZINHA MOLECULAR. O quími-
co francês Hervé This, entusiasta
da ciência por trás da gastrono-
mia, lembra que muitos chefs es-
tão aderindo à chamada cozinha
molecular, cujas possilidades, se-
gundo ele, são ilimitadas. "Novos
pratos podem ser concebidos
com base no conhecimento da
funcionalidade do ingrediente.
Por exemplo, em vez de uma
musse de chocolate, que é cho-
colate derretido com gema de
ovo e manteiga, desenvolvi o
chantili de chocolate.

This, que ministra work-
shops frequentemente na AFSA
e faz pesquisas no Collège de
France, explica que o resultado
é uma sobremesa feita somente

de chocolate, obtida a partir de
uma emulsão de cacau fundida
na água. "Para melhorar o sa-
bor, a água pode ser substituída
por suco de laranja, chá, café,
vinho e até mesmo caldo de
carne. Outro exemplo é uma
maionese sem ovos. A gelatina
pode desempenhar o papel de
emulsionante, aprisionando as
gotículas de óleo em suas tri-
plas hélices", diz, com um pala-
vreado que lembra mais as au-
las de química do que uma re-
ceita de doce.

Também químico, Pere Cas-
tells, chefe do Departamento de
Pesquisa Gastronômica e Cien-
tífica da Fundação Alícia, na
Universidade Autônoma de Bar-
celona, rejeita o termo molecu-
lar. O cientista, que trabalha
com o famoso chef Ferran Adriá,
acha que a expressão é confusa
e não retrata a verdadeira ten-
dência da gastronomia. "A cozi-
nha molecular simboliza o estu-
do científico que tenta explicar
os fenômenos culinários, mas
não teria essa intenção de inte-
ragir diretamente com o ato de
cozinhar. Não acho que isso seja
um movimento culinário. A
ciência é mais uma ferramenta
complementar para os cozi-
nheiros", defende. 

De acordo com Castells, a
ciência pode oferecer muito à
gastronomia. "Melhorias na
preparação de alguns produtos,
como a substituição da fritura
por outro processo, e a desco-
berta de novos sabores são ape-
nas dois exemplos de como a
ciência tem a contribuir. Não
são apenas os chefs, mas tam-
bém as instituições agrícolas
que têm se interessado por esse
‘casamento’", diz. 

COZINHA - Publicação internacional é lançada com o objetivo de discutir a
culinária a partir do ponto de vista da ciência. Chef brasileiro Alex Atala participa
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O Clube da Patinha é uma Re-
de Social gratuita que tem co-
mo objetivo unir donos de
cães, donos de canis, ve-
terinários, pet shops e
adestradores para que
eles possam trocar in-
formações, comparti-
lhar ideias e até gerar
negócios. O site, que
até janeiro já conta-
bilizava 1000 usuá-
rios, pode ser acessa-
do também  por quem
não tem cachorro, mas
são apaixonados por
eles. A Rede Social também
está aberta para pessoas que
não tem cão mas são apaixona-

dos por eles. Na Rede é possível
criar álbum de fotos, comuni-

dades, marcar evento interli-
gado ao Outlook e enviar

vídeos. O portal ainda
promete lançar a Grife
do Clube. O site alerta
que existem milhares
de produtos para cães
e não existe nenhuma
empresa específica
em produtos para do-
nos de cães? "Vamos

preencher essa lacuna",
afirma Lula Riberio, dire-

tor do clube.
Confira em

www.clubeda-
patinha.com.br

Dock que transforma iPhone em telefone com fio

A Invoxia lançou no Mobile World Congress o  AudiOffice, uma dock
elegante para dispositivos que rodam o iOS (inclusive o iPad). O gadget
é otimizado para ligações em VoIP e chats de vídeo. Assim, ele facilita a
vida na hora de fazer uma ligação ou usar o Skype. O dispositivo é todo
branco, com bordas arredondadas e caixas de som nas laterais. É possí-
vel atender a uma chamada pelo viva-voz ou direto no fone, caso você
queira mais privacidade. As docks foram feitas especialmente para
iPhones, iPods e iPads, mas há conexão USB para conectar outros dis-
positivos para tocar música ou carregar gadgets. Custa US$ 299. Mais
informações em invoxia.com/en/products/audioffice

Computador 
de US$ 35

O Raspberry Pi começou a ser ven-
dido na semana passada por US$ 35. A
versão mais barata (e famosa), de US$
25, virá na sequência. O PC tem o ta-
manho de um cartão de crédito apro-
ximadamente, com 8,56 cm x 5,39 cm
x 1,7 cm. Ele é basicamente uma placa
mãe com componentes fixos. O pro-
cessador é ARM Broadcom e tem FPU
e Videocore 4 GPU. A energia elétrica
entra por um cabo micro-SD, enquan-
to o monitor é conectado via RCA vi-
deo - há uma entrada HDMI também.
"É muito bom com multimídia, com
gráficos", destaca um dos fundadores
da Raspeberry Pi Foundation, Eben
Upton, destacando que o computador
reproduz vídeos em HD. Ele afirma
que o equipamento foi desenhado pa-
ra usar uma televisão como monitor.
"Muita gente tem uma TV em casa,
mas muitos não têm computadores",
afirma e completa: "Tivemos muito
interesse manifestado por profissio-
nais da Rússia e do Brasil".

PIXELSPIXELSPIXELSPIXELSPIXELS

>>>>  A Apple alcançou na semana passada um
valor de mercado próximo aos US$ 500
bilhões. As ações da empresa tiveram uma
alta de 1,8%, fechando na marca recorde
de US$ 535,41 por ação, impulsionando
uma capitalização de US$ 499,2 bilhões,
segundo o Wall Street Journal.

>>>>  O Google atingiu a marca de 850 mil
novas ativações de dispositivos Android
por dia, fazendo a plataforma alcançar a
marca de 300 milhões de aparelhos,
sendo 12 milhões de tablets. Os números
foram divulgados pelo vice-presidente
sênior da divisão móvel do Google, Andy
Rubin. O Android Market tem mais de
450 mil programas, contra 160 mil um
ano antes.

>>>> O número de usuários ativos da internet
no Brasil voltou a crescer em janeiro
deste ano, alcançando a marca de 47,5
milhões entre as 63,5 milhões de pessoas
com acesso em casa ou no local de
trabalho. Os dados foram divulgados
pelo Ibope/Nielsen, em pesquisa que
aponta um crescimento de 2% de
usuários ativos em relação ao mês
anterior e de 11,2% sobre os 42,7 milhões
de janeiro do ano passado.

>>>>  O Facebook é a rede social com o maior
número de usuários do mundo, de
acordo com uma análise da Comscore.
Cada usuário do site passou, somente em
janeiro, 405 minutos conectado, em
média, contra três minutos no Google+.
Além disso, o Facebook é 19 vezes mais
usado que o Twitter no mundo e 135
vezes mais utilizado que o Google+, em
termos mundiais.

CLIQUE AQUI
Nosso melhor amigo ganha rede social
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