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18/2 – Burger
King. Hackers
trocam foto do
perfil por logo
do McDonald's

19/2– Jeep.
Invasor publi-
ca que marca
foi comprada
pela Cadillac

20/4 – CBS.
Falsos posts
acusam EUA
de ajudar a
Al-Qaeda

22/4 – Fifa.
Conta violada
divulga renún-
cia de Jose-
ph Blatter

Tablet Nexus 7 chega
ao Brasil por R$ 999

Bill Gates apoia grupo
criado por Zuckerberg

Deezer lança recurso
para armazenar música

JUSTIÇA ATRASADOIMIGRAÇÃO CACHE

A pesar de muitos avanços, ouvir
músicas que estão no seu celu-
lar ou tablet em um aparelho de

áudio de qualidade ainda depende de
procedimentos nada modernos.

Um deles, bem tradicional, é espe-
tar um cabo com o padrão P10 na saída
de fone de seu celular e ligar a outra
ponta num sistema de amplificação.
Mas isso, como resultado, pode gerar
um emaranhado de fios não muito bo-
nito de se ver e pouco prático de lidar.

Outra opção é acoplar o aparelho
em um dock – uma ação bem mais con-
temporânea e simples, mas que ainda
envolve certo esforço, como ir até o
dock e deixar o smartphone lá.

Uma boa maneira de se livrar dos
emaranhados de fios e da caminhada
até o aparelho são os docks e caixas de
áudio que já vêm com sistema Blue-
tooth. A tecnologia de transmissão de
dados a curtas distâncias permite que
as músicas sejam enviadas de um com-
putador ou smartphone para um siste-
ma de som. Basta ligar os dois eletrôni-
cos e fazer o emparelhamento.

Avaliei três aparelhos de áudio com
Bluetooth de tamanhos diferentes. Ve-
ja ao lado.

Gerry Shih
REUTERS

O Twitter tem um problema de
credibilidade? Para muita gen-
te, o tweet falso enviado pelo
perfil da agência de notícias As-
sociated Press (AP) reafirmou
claramente o temível poder – e
praticamente instantâneo – das
mensagens de 140 caracteres.

Entretanto, a falha da segu-
rança também reacendeu dúvi-
das quanto ao papel do Twitter
no panorama da mídia em um
momento em que sua posição
como uma das redes essenciais
de informação parecia perfeita-
mente consagrada.

Na terça-feira, 23, uma sema-

na depois de as redes sociais se-
rem criticadas por divulgar notí-
cias falsas sobre os supostos au-
tores do atentado da Maratona
de Boston, as falhas da seguran-
ça do Twitter foram totalmente
expostas depois que um grupo
de hackers sequestrou a conta
da AP e noticiou falsamente
que explosões na Casa Branca
tinham ferido o presidente dos
Estados Unidos Barack Obama.

O tweet da AP assustou inves-
tidores e fez desaparecer em mi-
nutos US$ 136,5 bilhões do índi-
ce S&P 500 (que reúne as ações
das 500 maiores empresas de ca-
pital aberto dos EUA).

Embora mais tarde a AP te-
nha revelado que um dos seus
funcionários podia ter divulga-
do inadvertidamente senhas da
companhia por causa de um ata-
que de phishing (normalmente
enviado em e-mails falsos), es-
pecialistas em segurança ime-
diatamente culparam o Twitter
por ainda não ter implementa-

do uma autenticação de duas
etapas– o que, segundo a empre-
sa, deve ser adotado em breve.

“Este tipo de caso está aconte-
cendo com excessiva frequên-
cia. As organizações de mídia
precisam pressionar o Twitter
para que adote um site mais se-
guro”, disse Robert Quigley,
professor de jornalismo espe-
cializado em mídia social da
Universidade do Texas.

Mark Risher, fundador de
uma empresa de consultoria so-
bre segurança, disse que auten-
ticação em duas etapas tornaria
o Twitter mais pesado e reduzi-
ria o crescimento do número
dos seus usuários – preocupa-
ção fundamental para uma com-
panhia que depende da receita
de publicidade.

Confiança. A invasão levantou
dúvidas sobre a credibilidade
do Twitter num momento em
que a rede começa a assumir
um papel fundamental num pa-

norama de grande mudança da
mídia.

No início deste mês, a Comis-
são de Valores Mobiliários nor-
te-americana (SEC) determi-
nou que as companhias do país
podem divulgar comunicados
oficiais, como os seus resulta-
dos trimestrais, no Twitter, des-
de que os investidores sejam
alertados com antecedência.

Ao mesmo tempo, as princi-
pais empresas de notícias e o
Twitter, que tem 200 milhões
de usuários em todo o mundo,

tornaram-se cada vez mais in-
terconectados.

Dan Gillmor, professor de jor-
nalismo da Universidade do Es-
tado de Arizona, disse que os
ataques afetaram particular-
mente empresas de mídia por-
que suas contas no Twitter são
com frequência o canal funda-
mental pelo qual suas notícias
chegam a consumidores.

Na semana retrasada, depois
das explosões em Boston, pes-
soas que anteriormente consi-
deravam o Twitter uma fonte
de notícias indispensável come-
çaram a se voltar contra o servi-
ço ao descobrir que a “sabedo-
ria popular” é, na realidade,
uma ideia que nem sempre se
aplica à internet. “Cada vez que
alguém diz: ‘Você não pode ima-
ginar o que a gente lê no Twit-
ter!’, a rede perde um ponto”,
disse Steve Brunetto, executivo
da Edgeware, uma empresa de
segurança de rede.

O diretor do Twitter Dick
Costolo disse no fim do ano pas-
sado, em reunião da Online
News Association, que a respon-
sabilidade fundamental da em-
presa é criar uma plataforma, e
não desempenhar uma função
editorial. “Uma empresa de mí-
dia cuida do conteúdo, e não é
este o tipo de companhia que
estamos criando”, disse Costo-
lo. / TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA

Um dilema para o
futuro do Twitter

Depois de três meses de nego-
ciações entre o Walmart e a
fabricante Asus, o tablet do
Google Nexus 7 começou a
ser vendido no País na quinta-
feira pela varejista. O aparelho
havia sido lançado pelo Goo-
gle no fim de junho de 2012
nos EUA e é tido como um
dos principais concorrentes
do iPad. Aqui, custa R$ 999.O grupo FWD.us, lançado pe-

lo criador do Facebook, Mark
Zuckerberg, anunciou ter con-
quistado o apoio de alguns
dos principais executivos do
mercado de tecnologia na se-
mana passada. Steve Ballmer
e Bill Gates (Microsoft), Brad
Smith (Intuit) e Sean Parker
(Facebook e Napster) agora
integram o grupo. O objetivo
é pressionar para que os EUA
realizem reformas nas leis de
imigração e aumentem o in-
vestimento em pesquisa cientí-
fica e em educação.

O serviço de streaming de áu-
dio Deezer anunciou o lança-
mento do Smart Cache, um
recurso para gravar músicas
ouvidas em um dispositivo
móvel, eliminando a necessi-
dade de uma conexão de da-
dos para ouvir a mesma faixa
várias vezes. A ferramenta é
uma estratégia da empresa pa-
ra tentar contornar a baixa
qualidade dos serviços de da-
dos que atrapalham o cresci-
mento da empresa em países
como o Brasil. Por enquanto,
o recurso está disponível ape-
nas no aplicativo para disposi-
tivos com o sistema operacio-
nal iOS, da Apple.

PERFIS OFICIAIS SÃO
ALVO DE ATAQUES
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Brasil fica em primeiro lugar em pedidos
de remoção de conteúdo ao Google

Música portátil e sem fios

● LG Dock ND 5520
Lançamento recente da LG, o dock ofe-
rece duas opções ao freguês: a trans-
missão do áudio de computador/smart-
phone/tablet via Bluetooth ou o acopla-
mento em uma das duas entradas dis-
poníveis – uma compatível com iPhone/
iPad e a outra com aparelhos que usam
o sistema operacional Android. O apare-
lho oferece diferentes alternativas de
equalização. O design minimalista e a
cor branca permitem que ele fique boni-
to em uma variedade de cenários. Óti-
ma relação custo-benefício.
Preço sugerido | R$ 899
Potência | 30 W
Peso | 2,27 quilos

● Jawbone Jambox
Pode dar trabalho encontrar esse apa-
relho no Brasil. E o alto preço não é na-
da atraente. Mas a Jambox é um triunfo
de desenho e qualidade de som que
vale conhecer. Discreto e moderno, o
dock Bluetooth vem em diferentes op-
ções de cores e se mescla com os obje-
tos de prateleira. Ele também ganha
dos concorrentes em termos de portabi-
lidade. Seu som tem presença e clare-
za. A Jawbone também oferece vários
aplicativos para smartphone que acres-
centam novos recursos à caixa de som.
Preço | R$ 1.799
Potência | Não divulgado
Peso | 347 gramas

● Samsung DA-E750
O maior e também mais caro entre os
aparelhos selecionados tem um bonito
acabamento que simula madeira e trans-
mite um ar de mobília clássica e elegan-
te. Também pesa como móvel – quase
nove quilos. O jeitão vintage não para por
aí: o dock traz um sistema de pré-amplifi-
cação com válvula (para os cultuadores
de áudio clássico, o valvulado só perde
para analógico). O som faz jus à pompa e
bate bem. Em algumas lojas, pode ser
encontrado por R$ 600 a menos do que o
valor sugerido pelo fabricante.
Preço sugerido | R$ 2.499
Potência | 100 W
Peso | 8,6 quilos

Feed

Mensagem falsa na conta
de agência de notícias
aumenta a desconfiança
sobre papel do site como
fonte de informação

Entre julho e dezembro do ano
passado, o Brasil foi o país que
mais pediu ao Google para reti-
rar conteúdo do ar na internet.
Segundo relatório de transpa-
rência da empresa divulgado na
quinta-feira, o governo brasilei-
ro enviou 697 pedidos de remo-
ção de conteúdo no período, o
que representa um aumento de
265% em relação ao primeiro se-
mestre de 2012.

Entre as solicitações – em mé-
dia, 3,5 por dia –, 21% foram to-
talmente ou parcialmente aten-
didas, 640 partiram de ordens
judiciais e quase metade (316)
estava relacionada a supostas
violações do Código Eleitoral
Brasileiro, em decorrência das
eleições municipais realizadas
em 2012.

As ordens se utilizavam da
prerrogativa de que o Código
proíbe qualquer expressão que

represente “ofensa à dignidade
ou decoro” dos candidatos.

No total, 35 foram atendidas
– quando houve violação a ter-
mos de serviço da plataforma
em que o conteúdo estava hos-
pedo ou em casos de liminar.

O Google afirma estar recor-
rendo de muitas das outras deci-
sões, se valendo do argumento
de que o conteúdo está protegi-
do pela liberdade de expressão
nos termos da Constituição Bra-
sileira.

O segundo país que mais fez
pedidos à empresa depois do
Brasil foram os Estados Uni-
dos, com 262 solicitações.

No total, o Google recebeu
2.285 pedidos para remover
24.179 peças de conteúdo, um
aumento sensível em compara-
ção aos 1.811 pedidos para a reti-
rada de 18.070 itens no primei-
ro semestre de 2012.

● NÚMEROS

US$ 23 bi
é quanto o mercado de jogos mó-
veis e portáteis deve alcançar em
2017, segundo um levantamento
da consultoria IDC. Os jogos pa-
gos para smartphones vão supe-
rar em vendas os títulos lança-
dos para videogames portáteis
até o fim de 2013.

US$ 2,2 bi
é quanto as lojas de aplicativos
arrecadaram nos primeiros três
meses de 2013, de acordo com a
empresa de pesquisa de merca-
do Canalys

96,5 milhões
foram os acessos à banda larga
fixa e móvel no Brasil no mês de
março, segundo dados da Tele-
brasil. O número representa um
aumento de 37% em relação ao
mesmo mês do ano passado.

● Popularidade
“Uma empresa de mídia
cria e cuida do conteúdo, e
não é este o tipo de
companhia que estamos
criando”
Dick Costolo
DIRETOR DO TWITTER
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B11.




