
Kazuo Hirai, presidente-execu-
tivo da Sony, investiu US$ 1,8
bilhão nos últimos três meses
na aquisição de diversas em-
presas, em ramos como os equi-
pamentos médicos e os jogos
através de computação na nu-
vem, o que levou os investido-
res a se preocuparem com a
possibilidade de que ele esteja
ameaçando as finanças já incer-
tas de sua empresa a fim de rea-
nimar um gigante em queda.

Hirai, veterano com quase
três décadas de Sony, assumiu
o comando da companhia em
abril, prometendo reformular

a marca, dando prioridade aos
videogames, sistemas digitais
de imagem e aparelhos mó-
veis. Desde que foi promovido
ao cargo, a capitalização de
mercado da Sony caiu em cer-
ca de US$ 8 bilhões.

Depois de uma década de per-
das no segmento de televisores
e quatro anos consecutivos de
prejuízo líquido, sob efeito da
concorrência feroz da Apple e
da sul-coreana Samsung Elec-
tronics, o tempo e o dinheiro
da Sony estão se esgotando.

“Há sinais de mudança, mas
é apenas um começo”, disse Tet-
suro Ii, presidente-executivo da
Common Asset Management.

“Pelo que vimos até o mo-

mento, a estratégia dele parece
fraturada e os investimentos
não direcionarão o lucro. Ele
provavelmente deveria ofere-
cer uma explicação melhor so-
bre sua nova Sony. A única ma-
neira de a Sony melhorar sua si-
tuação financeira é faturar
mais”, acrescentou.

A preocupação quanto aos
problemas dos gigantes da ele-
trônica japonesa vem nos últi-
mos dois meses se concentran-

do na Sharp, pioneira dos tele-
visores. Mas a situação dela
melhorou na sexta-feira quan-
do seus bancos fecharam acor-
do para um pacote de resgate
de US$ 4,6 bilhões, o que evita
o risco imediato de uma crise
de liquidez.

Embora ainda esteja bem lon-
ge de se tornar a próxima
Sharp, a Sony viu seus credit
default swaps — que represen-
tam o custo de seguro de sua dí-

vida — com prazo de cinco
anos mais que dobrarem, para
400 pontos básicos, desde que
Hirai assumiu.

Os analistas, enquanto isso,
veem as projeções de lucro da
empresa como excessivamente
otimistas e sua situação finan-
ceira como precária, à medida
que sua classificação de crédi-
to está caindo em direção ao
status de junk bond em meio
às recentes aquisições. ■

Mais de 28 milhões de brasilei-
ros foram vítimas de crimes vir-
tuais no ano passado, de acor-
do com um novo estudo divul-
gado ontem pela empresa de se-
gurança Symantec. Embora o
número represente 14,5% da
população, os dados da pesqui-
sa mostram que 56% dos brasi-
leiros afirmam que foram ex-
postos a alguma ameaça vir-
tual no mesmo período, sejam
páginas de web falsas, golpes
por meio de redes sociais ou in-
vasão de contas de e-mail.

O novo relatório da Syman-
tec aponta que, somente em
2011, o custo líquido dos ata-
ques virtuais no Brasil se aproxi-

mou de R$ 15,9 bilhões. No
mundo todo, o custo dos crimes
virtuais é estimado pela empre-
sa em R$ 222,8 bilhões.

“O número de vítimas no
Brasil é maior que a média
mundial”, diz Adam Palmer,
conselheiro de segurança vir-
tual da Norton
(divisão de pro-
dutos para usuá-
rios domésticos
da Symantec).

Celulares
Os ataques vir-
tuais, que antes
eram restritos
aos computadores, acompa-
nham a explosão no uso de
smartphones e tablets e estão
migrando para as plataformas
móveis. “A quantidade de amea-
ças móveis encontrada hoje é
duas vezes maior do que no ano
passado”, diz Palmer.

No Brasil, de acordo com o
estudo, 32% dos entrevistados
afirmaram ter sido vítima de al-
gum ataque virtual por meio
do dispositivo móvel ou em re-
des sociais.

A maior parte das vítimas
afirma ter recebido mensagens

de texto de desco-
nhecidos solici-
tando que clicas-
sem em links ou
que discassem
um número des-
conhecido.

Uma pequena
parte dos entre-
vistados (cerca

de 12%) também declarou que
seu perfil em uma rede social
já foi invadido ou que já foi ex-
posta a golpes virtuais por
meio da rede social.

A pesquisa da Symantec,
realizada em 24 países, consul-
tou mais de 13 mil usuários de

internet com idade entre 18 e
64 anos.

E-mail é porta de entrada
De acordo com a Symantec, o
e-mail é o principal alvo de ata-
ques dos cibercriminosos no
Brasil e no mundo. Eles tentam
acessar a conta do usuário para
descobrir informações pes-
soais que permitam que eles en-
viem mensagens falsas e tam-
bém para conseguir acesso às
contas de outros serviços, co-
mo redes sociais.

No Brasil, 42% dos entrevis-
tados afirmaram que já recebe-
ram notificações do provedor
para modificar a senha do
e-mail por conta de tentativas
de invasão de privacidade. No
caso de redes sociais, o núme-
ro cai para 26% e, no caso de
contas bancárias, 16%. “Um
terço dos usuários brasileiros
não usa senhas complexas,

nem alteram a senha regular-
mente”, diz Palmer.

De acordo com Palmer, o Bra-
sil também está em quarto lu-
gar no ranking de países que
mais produzem ataques vir-
tuais, incluindo vírus, golpes
em redes sociais e ataques de
phishing — páginas de web fal-
sas que enganam o usuário pa-
ra obter informações pessoais.

Como o português é o princi-
pal idioma dos ataques, a popu-
lação local é o principal alvo
dos ataques, mas os cibercrimi-
nosos já exportam ameaças pa-
ra a Europa.

Produtor de ameaças
Atualmente, o Brasil é responsá-
vel por 4,1% dos ataques vir-
tuais realizados no mundo. Os
Estados Unidos lideram o ran-
king com 21,1% do total, segui-
do pela China, com 9,2% e da Ín-
dia, com 6,2% do total. ■
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Starbuckspretendeabrirmil novospontos
devendanosEstadosUnidos emcincoanos

Pesquisa da Symantec mostra
que ataques provocaram perdas
de R$ 15,9 bilhões em 2011

O presidente da rede de cafeterias Starbucks, Howard Schultz,
informou que a companhia deve abrir mil pontos de venda nos
Estados Unidos nos próximos cinco anos. As novas lojas devem
empregar cerca de 20 mil pessoas. A expansão da rede em seu país
natal volta a ganhar força após os planos de internacionalização
da rede, que receberam mais atenção nos últimos anos.

Concorrência comApple e Samsung levou a
empresa a umadécada de perdas no segmento
de televisores e quatro anos de prejuízo líquido
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 23.




