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● Uma moradora do Estado de
Illinois iniciou um processo de
US$ 5 milhões contra o Linke-
dIn, dizendo que a rede social
voltada a profissionais violou pro-
messas ao não ter uma melhor
política de segurança quando
mais de 6 milhões de senhas de

clientes foram roubadas. O pro-
cesso foi registrado em um tribu-
nal federal em San Jose, Califór-
nia, em 15 de junho, menos de
duas semanas após as senhas
roubadas aparecerem em sites
frequentados por hackers.

O ataque ao LinkedIn, sediado
em Mountain View, Califórnia, e
com mais de 160 milhões de
membros, foi o mais recente va-
zamento de dados corporativos
de grandes proporções a atrair a
atenção de advogados. O proces-

so contra o LinkedIn foi registra-
do pela usuária Katie Szpyrka.
Seus advogados disseram que o
LinkedIn havia “enganado clien-
tes” ao ter uma política de segu-
rança “em clara contradição aos
padrões aceitos do mercado pa-
ra segurança de banco de da-
dos”. A porta-voz do LinkedIn,
Erin O'Harra, disse que o proces-
so não tem mérito e foi elaborado
por “advogados que estão tentan-
do tirar vantagem da situação”. /

REUTERS

NOAH BERGER/REUTERS

Microsoft
lança novo
sistema para
celulares
Windows Phone 8 é apresentado dois
dias após empresa ter lançado seu tablet

Rede LinkedIn é
processada por
vazamento de dados

Desafio. Belfiore lidera divisão responsável pelo Windows Phone, que disputa mercado com os sistemas do Google e da Apple
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Conhecida por seu domínio
na fabricação de softwares pa-
ra PCs, a Microsoft deu mais
uma mostra ontem de que pre-
tende ser também uma das gi-
gantes em smartphones e ta-
blets, concorrendo com a
Apple e o Google, ao apresen-
tar o Windows Phone 8, seu no-
vo sistema operacional para
celulares. O anúncio ocorre
dois dias depois de a empresa
fundada por Bill Gates ter lan-
çado o tablet Surface.

Dessa forma, a Microsoft dá
mais um passo em direção ao ca-
da vez maior mercado de apare-
lhos móveis. O Windows Phone
8 é uma versão bem mais avança-
da do seu sistema operacional,
que já vinha sendo usado por al-
gumas fabricantes de celulares,
como a Nokia. “Este é um gran-
de lançamento”, disse Joe Belfio-
re, vice-presidente corporativo
da Microsoft responsável pela
área de Windows Phone.

A data da introdução do siste-
ma operacional ainda não foi de-
finida, apesar de haver indica-
ções de que seja antes do fim do
ano. Os celulares que utilizam a
versão anterior do Windows não

poderão ser atualizados, sendo
necessário comprar um apare-
lho novo de fabricantes como a
Samsung, Nokia e HTC.

Para o mercado, o Windows
Phone 8 não é uma novidade, por
fazer parte da tradição da Micro-
soft de fabricar software. O pro-
blema é que muitas das fabrican-
tes que planejam utilizar o siste-
ma operacional demonstraram
insatisfação com a decisão da em-
presa de Bill Gates em entrar na
competição de hardware, com o
Surface.

Ontem, a HP e a Dell, duas im-
portantes parceiras da Micro-
soft em PCs, preferiram evitar
atrito e disseram que continua-
rão usando Windows em seus
aparelhos, sem comentar o Sur-
face. Mas, se nos PCs a Microsoft
ainda é hegemônica, essas fabri-
cantes podem optar pelo An-
droid nos tablets, segundo di-
ziam ontem alguns analistas.

Atualmente, o Android, do
Google, disputa o domínio do
mercado de sistemas operacio-
nais usados em celulares e ta-
blets com o iOS, da Apple. A dife-
rença é que o primeiro é usado
por uma série de fabricantes, es-
pecialmente a Samsung. Já o se-
gundo é disponível apenas no
iPhone e no iPad.

Para tentar alcançar seus com-
petidores, a Microsoft usará
uma de suas grandes vantagens,
o Office, que estará disponível
nos celulares com o Windows
Phone 8, embora não exatamen-

te igual às versões de PC. Tam-
pouco está claro como o pacote
com o Word e o Excel aparecerá
na tela de um celular.

Trabalho. O mercado de celula-

res para negócios ainda está aber-
to, com o BlackBerry, fabricado
pela RIM, perdendo espaço nos
últimos anos, e a Microsoft tenta
se aproveitar.

O iPhone e os aparelhos com

Android ainda não encontraram
uma versão que agrade a todos
que usam o telefone móvel para
trabalhar.

Entre outras inovações do
Windows 8 está a possibilidade
de usar os celulares como cartão
de crédito para pagar contas,
uma tela com resolução maior,
embora abaixo da do iPhone 4S,
ícones mais organizados, maior
integração com sistema de co-
municação como o Skype (uma
iniciativa que deve irritar as ope-
radoras), uma secretária virtual,
embora com menos recursos
que a Siri, da Apple, e aplicativos
mais avançadas para jogos, in-
cluindo alguns da Zynga.

Na Bolsa de Valores, houve
um certo otimismo com o anún-
cio. As ações da Microsoft fecha-
ram em leve alta de 0,75% na Bol-
sa de Valores de Nova York.
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