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PESQUISA

Nextel anuncia Ricardo Watanabe
como novo diretor financeiro

Compan hias brasileiras não estão
preparadas para evitar ataques cibernéticos

A Nextel tem novo diretor financeiro. Ricardo Watanabe, com 20 anos
de experiência, chega para liderar as áreas de tesouraria, controladoria,
planejamento estratégico, revenue assurance e procurement & logistics
da operadora de telefonia móvel. O executivo foi controller corporativo
da Atlas Schindler e ocupou posições executivas em finanças na
Procter & Gamble, tanto no Brasil como nos Estados Unidos

Uma pesquisa da PricewaterhouseCoopers apontou que 33%
dos respondentes no Brasil sofreram algum crime econômico
em 2011, nove pontos percentuais a mais do que na edição anterior
do levantamento. Apesar disso, mais de 50% dos entrevistados
responderam que os CEOs e a diretoria de suas empresas
não detêm processos de verificação de ameaça a crimes digitais.
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Apple é criticada por demora
na solução de falha em PCs
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Edwin Chan, de São Francisco

clu

siv
a

pa
ra

fin

s

redacao@brasileconomico.com.br

o

aç
ã

iliz

ut

A

ex
é
o
ar
tig

Brecha pode ser
explorada por
hackers para obter
informações
confidenciais
dos usuários
corrigir o problema agora. “Alguém da Apple resolveu abrir a
boca depois das recentes revelações sobre a existência de
uma botnet Jolly Big OS X”, dis-

se Paul Ducklin, do grupo de segurança na computação Sophos. “A Apple, aparentemente pela primeira vez, falou sobre um problema de segurança
antes que tivesse definido completamente sua estratégia de
resposta”.
Cavalos de Troia e outras formas de malware tipicamente
afetam o Windows, sistema operacional da Microsoft que há
muito domina o mercado de
computadores.
O Flashback se destaca por

ser uma das maiores invasões a
computadores da Apple, que
vêm ganhando terreno diante
do Windows.
A produtora de software antivírus Symantec informou que o
malware surgiu na metade do
ano passado.
A companhia estima que o número de computadores infectados, que os hackers conectam
em botnets para ganhar acesso
a informações privadas, havia
caído a 270 mil, na semana passada. ■ Reuters

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.
Yuriko Nakao/Reuters

Sony encolhe para crescer
Menos de duas semanas após assumir como presidente-executivo da Sony, Kazuo Hirai delineou ontem sua estratégia para
recuperar a companhia, que terá como base os dispositivos
eletrônicos móveis -celulares,
videogames e câmeras- e uma
divisão de equipamentos hospitalares com vendas anuais de
US$ 1,2 bilhão.
Além de buscar investimentos estratégicos em novas áreas,
o plano de recuperação prevê o
corte de cerca de 10 mil postos

de trabalho em todo o mundo
no atual ano fiscal, na tentativa
de reverter os fortes prejuízos
que a empresa vem sofrendo,
decorrentes principalmente da
unidade de televisores.
Hirai dobrou a projeção de
prejuízo anual da Sony, para o
recorde de US$ 6,4 bilhões, e está sob intensa pressão para resolver os problemas da deficitária
divisão de TV, em meio à crise vivida pela companhia com derrotas diante da Apple e da Samsung Electronics. ■ Reuters

A Microsoft anunciou seu
maior cliente de serviços de
computação em nuvem,
softwares que a empresa
hospeda e permite acesso pela
web. O contrato foi fechado com
um órgão educacional indiano.
A empresa providenciará
seu software Live@edu, de
comunicação e cooperação, a
mais de 7 milhões de estudantes
e meio milhão de professores
por meio de um acordo com
o Conselho Pan-Indiano de
Educação Técnica. O serviço
será fornecido grátis como parte
de sua iniciativa educacional,
que inclui e-mail, aplicações do
Office Web. Reuters

Ceará é o estado com mais
fraude em e-commerce

Cook, da Apple: fabricante está trabalhando para encontrar e eliminar o software nocivo
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O setor de segurança na computação criticou seriamente a Apple, nesta semana, alegando
que a empresa havia demorado
a erradicar um programa nocivo, que segundo os especialistas pode ter infectado até 600
mil computadores Macintosh,
e explorado por hackers para
obter informações confidenciais dos usuários.
A fabricante de bens eletrônicos de consumo anunciou que
está trabalhando para encontrar e eliminar o malware ou
software mal-intencionado,
"Flashback", que explora um
ponto fraco no programa Java,
da Oracle.
A Apple já ofereceu atualizações que corrigem o problema e
agora está desenvolvendo software para detectar e eliminar o
Flashback, anunciou a empresa
em seu site. A companhia se recusou a oferecer mais informações sobre o assunto
Porém, a Apple está sendo criticada por não ter resolvido o
problema rapidamente, ainda
que a Oracle tenha colocado
uma atualização que corrige a falha à disposição dos usuários
em fevereiro.
Diversos blogs especializados em segurança da computação acusaram a Apple de não
ter sido franca quanto a questões de proteção no passado,
mas elogiaram a companhia
por estar se esforçando para

Kevork Djansezian/AFP
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Especialistas alegam que empresa já deveria ter eliminado vírus que infectou 600 mil Macs

Microsoft fecha contrato
de nuvem com Índia

Hirai, da Sony: corte de 10 mil empregos e novos investimentos

O Ceará é o estado brasileiro
que mais comete fraudes no
e-commerce, liderando o ranking
com 8,2% de ataques, segundo
estudo apresentado pela
ClearSale, fornecedora de
autenticação de compras
virtuais e e prevenção
de fraudes no e-commerce.
A pesquisa, referente às fraudes
em 2011, mostra que a Bahia, com
7%, e Maranhão, com 6,7%, estão
em segundo e terceiro lugares.
São Paulo respondeu por 2,9%
dos ataques. Já Santa Catarina e
Rio Grande do Sul são apontados
como os que menos sofrem
tentativas destes crimes na
operação de e-commerce. IT Web

Huawei exibe tecnologia
para banda larga veloz
A Huawei encerra hoje no Rio
de Janeiro, uma demonstração
de suas novas tecnologias
que devem chegar ao Brasil
entre o meio deste ano e o início
de 2012. Entre as novidades,
o que mais chama a atenção são
banda larga baseada no padrão
LTE, o 4G, com capacidade
de 2,6 gigabytes por segundo
e o que promete ser o
smartphone Android mais
rápido do mundo. Cerca de
600 pessoas são esperadas
para visitar o demo truck,
um caminhão de demonstração.
A Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel)
planeja a licitação de frequência
4G no Brasil para junho. IT Web

