
Mais de 600 mil computadores
da Apple foram afetados por um
ataque de hackers, um sinal de
que a empresa —antes alvo raro
de invasores cibernéticos por
causa de sua pouca participação
de mercado — está entrando no
foco de usuários interessados
em causar problemas.
O ataque afetou PCs que exe-

cutam o Mac OS X, segundo a
empresa russa de softwares an-
tivírus Doctor Web. A maioria
das máquinas infectados estão

nos Estados Unidos e no Cana-
dá, declarou a fabricante em
seu blog. A Apple corrigiu na
semana passada a falha de segu-
rança que permitiu as inva-
sões. Usuários que não fizeram
o download das atualizações
sugeridas pelo sistema do Mac
estão vulneráveis, de acordo
com a Doctor Web.
“Isso, mais uma vez, nega as

alegações de alguns especialis-
tas de que não existem amea-
ças cibernéticas para o Mac OS
X”, declarou a fabricante rus-
sa. O porta-voz da Apple Bill
Evans se recusou a comentar o
ataque dos hackers. Apenas ob-

servou que existem 63 milhões
de Macs em uso no planeta.
Antes, os hackers atacavam

os PCs com sistemas da Micro-
soft, que rodam o Windows,
pois buscavam o maior número
possível de vítimas nas trapaças
virtuais. O Windows ainda é
executado em mais de 90% dos
desktops do mundo do
desktop, de acordo com a con-
sultoria Net Applications.
Boris Sharov, CEO da Doctor

Web, disse em uma entrevista
que a propagação da infecção
por 600mil computadoresmos-
tra a eficácia do sistema de segu-
rança da Apple.

O softwaremalicioso, chama-
do BackDoor.Flashback.39, sur-
giu pela primeira vez em setem-
bro e passou por uma série de
transformações desde então, vi-
sando Macs e, geralmente, sen-
do utilizados para roubar infor-
mações pessoais como senhas,
de acordo com Liam OMurchu,
gerente de segurança de opera-
ções da Symantec Corp.
“Isso só mostra que não im-

porta que sistema operacional
você está usando, você pode es-
tar em risco”, disse O Murchu
ementrevista por telefone na se-
mana passada. “Ninguém está
imune.” ■ Bloomberg

Um grupo de empresas inician-
tes de comércio eletrônico, com
investimento de alguns dos
mais renomados financistas do
setor de tecnologia, está apos-
tando que o Facebook pode se
tornar uma potência do comér-
cio eletrônico capaz de rivalizar
com Amazon.com e eBay.
À medida que a maior rede

social do planeta avança em di-
reção a uma oferta pública ini-
cial de ações avaliada em US$ 5
bilhões, aumentará a pressão
de Wall Street para que ela en-
contre novas fontes de cresci-
mento de lucro e reduza sua de-
pendência de publicidade, que
em 2011 respondeu por 85% do
faturamento.
Alguns empresários e inves-

tidores acreditam cada vez
mais que o "f-commerce" -co-
mércio eletrônico via Face-
book- será a resposta. Empre-
sas iniciantes como Beach-
Mint, Yardsellr, Oodle e Fab.
com estão desenvolvendo no-
vas maneiras de persuadir os
usuários do Facebook a usar a
rede social não só para se co-
nectar com amigos mas para
fazer compras.
Com dezenas de milhões de

dólares em capital fornecidos
por empresas como aAccel Par-

tners e Andreessen Horowitz, e
outros grandes investidores co-
mo o Goldman Sachs, essas
companhias iniciantes estão
criando aplicativos de com-
pras, organizando vendas casei-
ras e testando novos modelos
de negócios no Facebook.
"O comércio eletrônico é

uma categoria grande e com
ventos favoráveis, e entrar nes-
se segmento é um passo natural
para o Facebook", disse Sam
Schwerin, daMillennium Tech-
nology Value Partners, que de-
tém ações do Facebook e inves-
tiu na BeachMint.
No final de 2011, o Facebook

tinha 845 milhões de membros
ativos aomês, superando de lon-
ge os 164 milhões de usuários
da varejista Amazon e os 110mi-
lhões do eBay.
Grandes cadeias de varejo

norte-americanas como J. C.
Penney, Gap e Nordstrom cria-
ram lojas no Facebook,mas ter-
minaram por fechá-las porque
tiveram vendas baixas. ■
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A Chrysler se tornou a primeira
fabricante de automóveis a
formalizar a instalação em seus
veículos das rádios da Sirius XM
que podem ter mais canais em
idioma espanhol além de outros
conteúdos pela web, informaram
as companhias. O acessório
estará disponível no utilitário
Chrysler Ram 1500 trucks e
no modelo esportivo Viper.
A Chrysler, terceira maior
montadora dos Estados Unidos,
irá utilizar as rádios
exclusivamente por um ano.
A Sirius XM esta trabalhando com
outras montadoras. Reuters
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A Toshiba Corporation,
comandada por Norio Sasak,
procurou a sul-coreana SK hynix
para discutir uma oferta conjunta
pela fabricante japonesa de
chips Elpida Memory, afirmou
uma fonte da indústria, após
ter feito uma oferta sozinha
menor que a da americana
Micron Technology.
O diário de negócios Nikkei
afirmou que a já Micron havia
discutido uma parceria com a
Elpida antes de a empresa entrar
em concordata. Reuters

A Ideiasnet vendeu a Latin
Eventures Comércio Eletrônico
do Brasil SA, conhecida como
Softcorp, para a Techresult
Soluções em Tecnologia e Gestão
Ltda., informou a companhia
em comunicado enviado à
Comissão de Valores Mobiliários
na última sexta-feira.
O valor de mercado da Softcorp
foi avaliado em R$ 15 milhões,
segundo a Ideiasnet. Venda faz
parte da estratégia da companhia
de focar atenções em tecnologias
emergentes. Bloomberg

David Paul Morris/Bloomberg

NemApple escapa de ataque de hackers

Facebook, a nova potência
do comércio eletrônico

CarrodaChrysler terá
rádiocomconteúdoweb

A Alcoa, maior produtora de alumínio dos Estados Unidos, vai reduzir
sua capacidade de produção anual de alumina (minério primário para
a fabricação do alumínio) em 4%, ou 390 mil toneladas do insumo.
Em janeiro, a Alcoa disse que fecharia permanentemente 291 toneladas
de capacidade ociosa de sua unidade no Texas e noTennessee
e cortar ainda a produção de 240 mil toneladas na Itália e Espanha.

600 mil computadores da marca
foram invadidos, segundo
fabricante russa de software

A consultoria de tecnologia Gartner estima que os mercados
emergentes gastarão US$ 1,22 trilhão com tecnologia da informação
em 2012, o que representará mais de 31% dos gastos mundiais. A
América Latina desembolsará US$ 326 bilhões, atrás apenas de países
da Ásia/Pacífico (excluindo Japão, Austrália, Nova Zelândia, Cingapura,
Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan), que gastarão US$496 bilhões.

IdeiasnetvendeSoftcorp
paraaTechresult
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 24




