
O Evernote, serviço de compar-
tilhamento de notas pela inter-
net, vai resetar a senha de 50 mi-
lhões de usuários devido ao ata-
que de hackers sofrido neste fi-
nal de semana. A porta-voz da
companhia, Ronda Scott, decla-
rou por e-mail no sábado que o

ataque “seguiu um padrão simi-
lar” a outros crimes cibernéti-
cos cometidos na últimas sema-
nas contra outras companhias
de internet. “Em nova investiga-
ção de segurança, não encontra-
mos provas de que algum con-
teúdo armazenado no Evernote
tenha sido acessado”, disse a
empresa em seu site.

“Também não temos nenhu-
ma prova de que informações
sobre pagamento de clientes
Evernote Premium e Evernote
Business tenham sido acessa-

das”, acrescentou. Scott se ne-
gou a revelar quantas contas fo-
ram expostas ou se seria possí-
vel hackers decodificarem se-
nhas encriptadas.

Uma série de empresas de
tecnologia, incluindo Face-
book, Apple, Microsoft e Twit-
ter foram recentemente víti-
mas de ataques virtuais. Na
maior parte dos casos, as com-
panhias disseram que hackers
desconhecidos se valeram de
um bug no software Java e que
nenhuma informação de usuá-
rios foi comprometida.

O Twitter é a única das gran-
des empresas de internet a ter
admitido a exposição de infor-
mações de usuários a hackers.

No início de fevereiro, o Twitter
resetou a senha de 250 mil con-
tas que tiveram senhas encripta-
das acessadas.

A Evernote não acredita que
os hackers tenham se aproveita-
do de um bug no Java para inva-
dir os sistemas da companhia.

Com sede na Califórnia, Esta-
dos Unidos, a Evernote possibi-
lita que seus usuários tirem fo-
tos, escrevam notas e gravem
recados de voz, os quais podem
ser acessados pelo celular ou
notebook. ■
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Raia Drogasil se mantém líder do setor

Hackers acessam dados de usuários do Evernote

Enquanto Tim Cook tem insi-
nuado que a Apple está traba-
lhando duro em sua televisão pa-
ra conduzir a próxima era do
crescimento, o relógio de pulso
inteligente da companhia, ain-
da em desenvolvimento, pode
provar ser mais rentável. A in-
dústria global de relógio vai ge-
rar mais de US$ 60 bilhões em
vendas em 2013, segundo Oli-
ver Chen, analista do Citigroup.
“As margens brutas dos reló-
gios são de cerca de 60%”, expli-
ca o especialista. O número qua-
tro vezes maior do que as mar-
gens dos televisores.

A Apple, com sua marca icô-
nica e uma lucrativa rede de va-
rejo, está preparada para explo-
rar esta crescente indústria de
relógios. Um progresso neste
negócio ajudaria a compensar a
desaceleração do crescimento
em outras áreas da companhia,
como os iPhones e os iPods. As
ações da Apple despencaram
mais de um terço desde o pico
em setembro por conta dos
avanços de concorrentes como
a Samsung. Além disso, o mer-
cado está preocupado sobre
quão rápido Cook vai conse-
guir reagir.

“Esta pode ser uma oportuni-
dade de US$ 6 bilhões para a Ap-
ple. Eles podem criar algo total-
mente novo como fizeram com
o iPod, um produto que os con-
sumidores nem sabiam que pre-
cisavam”, afirma Chen.

A indústria de TV irá gerar
US$ 119 bilhões em vendas este

ano, de acordo com pesquisa
da empresa Eletrônica & Me-
dia. Usando as estimativas de
margem de Chen, uma quota
de 10% para a Apple em cada
mercado significaria lucro bru-
to de US$ 3,6 bilhões para reló-
gios, ultrapassando US$ 1,79 bi-
lhão para TVs.

Atualmente, a Apple tem
uma equipe de cerca de 100 de-
signers de produto trabalhando
na elaboração de um relógio de
pulso. Permitir que os usuários
realizem chamadas, vejam o nú-

mero de quem está ligando e ve-
rifiquem as coordenadas do ma-
pa estão entre as funcionalida-
des do produto, segundo uma
das pessoas envolvidas no proje-
to, que pediu para não ser identi-
ficada. O relógio teria também
um pedômetro para contar os
passos e sensores para monito-
rar a saúde de dados relaciona-
dos, tais como taxas de coração.

A Apple pretende lançar o
aparelho este ano, disse a pes-
soa. A companhia entrou com
pelo menos 79 pedidos de paten-

tes com a palavra “pulso”, in-
cluindo uma para um dispositi-
vo com uma tela flexível, ali-
mentado por energia cinética.

Tentativas anteriores de
criar relógios inteligentes não
foram longe. A Microsoft assi-
nou parcerias com empresas co-
mo Citizen e Fossil em 2003 pa-
ra desenvolver produtos que
disponibilizassem resultados
desportivos e previsões meteo-
rológicas. O esforço fracassou
em 2008. O momento parece
melhor agora. Tendo crescido

acostumados a usar aplicativos
móveis em suas vidas diárias,
os consumidores estão mais
propensos a tentar dispositivos
que tornam o acesso a dados
mais conveniente.

A incursão da Apple no seg-
mento de relógio também pode
abrir uma nova frente em sua
concorrência com Google só
que desta vez na chamada tec-
nologia “wearable”, ou seja,
que se pode usar. Google está de-
senvolvendo o Google Glass,
um aparelho que se assemelha a
óculos e é usado no rosto. Os
proprietários dos óculos pode-
rão falar comandos para execu-
tar algumas tarefas como tirar
fotos e gravar vídeos.

A Apple, mais do que qual-
quer outra empresa, provou a
sua capacidade de mover-se
em mercados maduros e refazê-
los com inovações fáceis de
usar. Antes da Apple criar o
iPhone, fabricantes de celulares
estavam desfrutando de recor-
de de vendas de dispositivos
pouco baseados em inovação
tecnológica. O iPhone da Apple
5 foi o smartphone mais vendi-
do no quarto trimestre do ano
passado, de acordo com a Strate-
gy Analytics.

O segmento de relógios está
experimentando um renasci-
mento que lembra o da indús-
tria de telefonia celular antes
do iPhone. As ações da Fossil e
da Movado mais do que triplica-
ram desde o final de 2009. Am-
bas as empresas se beneficiam
de margens brutas superiores a
55%, devido à demanda por re-
lógios elegantes. ■

Empresa vai resetar a senha de
50 milhões de usuários devido
ao ataque sofrido em seu sistema

A Raia Drogasil manteve a liderança do setor farmacêutico no Brasil

em 2012, tanto em faturamento quanto em número de lojas. Segundo a

Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma),

a companhia, resultado da união das redes Raia e Drogasil, foi

seguida, em vendas e lojas, pela Drogaria São Paulo/Pacheco.

A cearense Pague Menos ficou em terceiro lugar em termos de

faturamento e em quarto, quando se trata dos pontos de venda.
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Empresas como
Facebook, Apple,

Microsoft e Twitter
foram recentemente

vítimas de
ataques virtuais

Apple deve ganhar mais com relógio
de pulso inteligente do que com TVs
Companhia desenvolve produto para entrar em um mercado que venderá mais de US$ 60 bilhões este ano
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