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Na China, hackers viram profissionais
Espionagem online já se dissemina no país asiático, onde os invasores atuam em empresas, no governo e em atividades criminosas
GILLES SABRIE/THE NEW YORK TIMES

Edward Wong
THE NEW YORK TIMES / PEQUIM

Escolha um alvo em qualquer
parte da China, disse um funcionário de uma empresa estatal chinesa, e a equipe de especialistas dele entrará no
computador desse indivíduo,
baixará o conteúdo do disco
rígido, registrará os toques
noteclado e monitorará as comunicações feitas por celular
também.
Discursos como esse, de um
vendedor da Nanjing Xhunter
Software,nãosãoincomunsnuma feira de negócios repleta de
interessados, realizada este
mês e que reuniu funcionários
deagênciasdesegurança chinesa e empresários ávidos para
conseguir contratos com o governoparafornecerequipamentos e serviços para a polícia.
“Podemos localizar fisicamente qualquer pessoa que dissemine rumores pela internet”,
disse o vendedor, cujos serviços oferecidos pela sua empresa incluem o monitoramento
de conversas online, e também
localizar quem está dizendo o
que a respeito de uma terceira
pessoa.
Na China, a cultura do hacking, o acesso ilegal a computadores, não está limitada a instalações militares secretas onde
oshackerscumpremordenspara furtar dados de governos e
empresasestrangeiros.Apiratariaprosperanosmundoscorporativo, criminoso e também governamental.
Seja usada para invadir redes
privadas, descobrir dissidentes
online ou roubar segredos comerciais, a pirataria é discutida
abertamente e até promovida
nas feiras de negócios, dentro

Bom negócio. Em feiras de defesa e segurança é fácil encontrar quem ofereça serviços de espionagem e vigilância online
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“Podemos localizar
fisicamente qualquer
pessoa que dissemine
rumores pela internet”
VENDEDOR DE EMPRESA DE SEGURANÇA

“Se você trabalha para o
governo, pode realizar
missões secretas”
V8 Brother
HACKER

das classes em universidades e
em fóruns na internet.
O Ministério da Educação e
as universidades chinesas, por
exemplo, uniram-se a empresas para patrocinar competiçõesde hackers,das quais participam caçadores de talentos –
embora os “padrões possam ser
medíocres”, como disse um especialista em segurança cibernéticaquetrabalha para uminstituto do governo e que entregou os prêmios numa competi-

Vigilância. Uma força que está

portrásdessapropagação dapi-

cadobrasileirodee-booksganhou forma definitiva.
Apple, Amazon, Google e Livraria Cultura (em parceria
comoKobo)inauguraramlojas virtuais voltadas para o
País quase ao mesmo tempo.
A chegada dos estrangeiros
foi considerada o divisor de
águas do setor.
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“Chegou o momento em
que tínhamos de buscar um
parceiro estratégico para
levar à frente projetos de
tecnologia e serviços aos
consumidores.”
Duda Ernanny
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“Com a Xeriph, poderemos
aproveitar sinergias com o
portfólio de periódicos do
iba e contribuir para o
crescimento da leitura no
país.”
Manoel Lemos
DIRETOR DIGITAL DA ABRIL MÍDIA
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A Abril Mídia anunciou ontem a
aquisição da Xeriph, distribuidora de livros digitais que praticamente inaugurou o mercado
de e-books no Brasil, em 2010, e
hoje é a maior da América Latina nesse setor. A compra, cujo
valor não foi revelado, inclui
também a livraria Gato Sabido,
a primeira brasileira a vender
obras virtuais.
A empresa de comunicação
diz que a aquisição da distribuidora e da livraria faz parte de
suaestratégiadefortaleceradistribuição de conteúdo digital
paradispositivosmóveis ecomputadores. Em março de 2012, a
empresa lançou o iba, uma plataforma que reúne e-books, revista e jornais digitais.
“Com a Xeriph, poderemos
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aproveitarsinergias comoportfólio de periódicos do iba e contribuirparaocrescimentodaleitura no país”, disse o diretor geral digital da Abril Mídia, Manoel Lemos, em comunicado.
Comandada por Duda Ernanny, a Xeriph e a Gato Sabido
são conhecidas pelas boas
ideiaslançadasnomercadoepelos profissionais que formaram
no segmento de e-books. De lá
saíram executivos que hoje trabalham em editoras como
Ediouro, Intrínseca e Zahar.
Apesar de ter surgido depois
da Gato Sabido, a Xeriph se tornou o principal negócio de Ernanny. A distribuidora, segundo o executivo, criou uma ponte entre livrarias e editoras que
até então não existia. Ela passou a receber a obra digital da
editora e enviá-la a livrarias nacionais e internacionais – uma
logística que não envolve caminhões,masexigecuidadotecnológico grande.
O trabalho de facilitar a vida
das livrarias e editoras no mundo digital, no entanto, começou
aesbarrarnumabarreiranoúlti-
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Xeriph inaugurou o
mercado de e-books
no Brasil e atua na
intermediação entre
editoras e livrarias
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Abril Mídia compra distribuidora
de livros digitais líder na AL

ção realizada em 2010.
As empresas empregam hackers freelancers para espionar
os concorrentes. Numa entrevista, um deles confirmou notícias recentes veiculadas na mídia oficial de que uma das maiores fabricantes de equipamentos para construção havia praticado espionagem cibernética
contra uma empresa rival.

mo ano: o amadurecimento do
mercado de e-books. “A Xeriph
sempre foi suportada por pessoasfísicas(grupodeseteinvestidores). Chegou o momento
em que tínhamos de buscar um
parceiro estratégico para levar
à frente projetos de tecnologia
e serviços aos consumidores”,
disse Ernanny.
Foinoanopassadoqueomer-

Novos projetos. Ernanny,

que continuará no cargo de
presidente da Xeriph, afirma
que agora, com a aquisição
pela Abril, serão desenvolvidas bibliotecas digitais e serviçosdeassinaturapara celular (que permite a leitura de
vários livros por mês ou semana por preço fixo). A entrega de conteúdo educacional para tablets também está
prevista.
A Gato Sabido se desprende da Xeriph e será inteiramente comandada pela Abril
Mídia. A livraria hoje vende
e-booksejogosdegrandesestúdios.
Baseada no Rio de Janeiro,
a Xeriph tem hoje 20 funcionários e relação direta com
240 editoras e 30 canais de
vendas. O número de
e-booksexistentesnodepósito virtual da empresa saltou
de 5,5 mil, em 2010, para 12,5
mil em 2013.

rataria é a insistência do governo chinês em manter sob vigilânciaqualquer pessoaconsiderada suspeita. Assim, delegacias de polícia locais contratam
empresas como a Xhunter para
monitorar e reprimir os dissidentes na internet.
O artista Ai Weiwei disse ter
recebido três mensagens do
Google por volta de 2009 alertando-o quesua conta dee-mail
havia sido invadida e estava sob
risco, uma ocorrência cada vez

Anatel aprova
reestruturação
da Telefônica
Anne Warth

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concedeu
anuência prévia para operação
de reestruturação societária
das empresas do grupo econômicoda Telefônica,queseráfeita em quatro etapas.
Em seu pedido, o grupo argumentou que a intenção é racionalizar e simplificar a estrutura
das prestadoras do grupo e defendeu que a operação não terá
impacto na prestação do serviço público.
O relator da proposta, conselheiro Marcelo Bechara, ressaltouque diversosserviçospassarão a ser feitos por uma única
pessoa jurídica, de forma que
uma série de receitas e despesas das operações entre as empresas do mesmo grupo, sobre
as quais havia incidência de impostos, deixarão de existir.
A operação diminui, portanto, a base de cálculo de impostos como PIS/Cofins, ICMS e
fundos setoriais. De acordo
com o voto de Bechara, os ganhos econômicos decorrentes

mais comum na China entre
pessoas consideradas subversivaspelogoverno.Quandoapolíciadeteveoartistaem2011,confiscou 200 peças do seu computador e outros equipamentos
de hardware.
“Eles estão muito interessados nos computadores”, disse
Ai Weiwei. “Cada vez que uma
pessoa é presa ou investigada, a
primeira coisa que levam com
eles é o computador.”
Crimes. Existe a pirataria criminosa, também. Um aficionado do teclado invade programas de jogos online e bancos de
dados de cartão de crédito para
recolher informações pessoais.
Como ocorre em outros países,
a polícia tem expressado preocupação crescente sobre o problema.
Para alguns hackers agir criminosamente é mais lucrativo
do que fazer um trabalho legítimo, mas existem inúmeras as
oportunidades para invasores
habilidosos ganharem salários
generosos diante do número
crescente de empresas de segurança virtual fornecendo serviços de proteção de redes para o
governo, estatais e empresas
privadas.
“Pessoalmente já prestei serviçosparaoExércitodeLibertação Popular, para o Ministério
da Segurança Pública e para o
Ministério da Segurança do Estado”, disse um antigo hacker,
muitoconhecido,mas queusou
o pseudônimo V8 Brother para
esta entrevista, temendo ser vigiado por governos estrangeiros. “Se você trabalha diretamente para o governo, pode ser
destacadoparaprojetosou missões secretas”, afirmou. /
TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

dessaoperaçãodeverãoserintegralmente transferidos aos
clientesdaconcessionária–neste caso, os clientes da telefonia
fixa do Estado de São Paulo.
Bechara citou que a estimativa da Telefônica indica que a
operação deve gerar uma redução nas tarifas para os usuários
de telefonia fixa da região de
São Paulo entre 16% e 25%. Mas
essa queda somente será calculada e confirmada em processo
de revisão tarifária que só deve
ocorrer daqui a cinco meses.
Banda larga. Ontem também
a Anatel aprovou novo regulamento para a banda larga fixa.
Agora, a contratação de provedores de acesso para o serviço
de ADSL – tecnologia usada pelas concessionárias de telefonia
fixa – deixa de ser obrigatória e
passaa serfacultativa.A exigência nunca existiu para a banda
larga a cabo, satélite e móvel.
A Anatel também reduziu valor das outorgas para prestação
de banda larga, telefonia fixa e
TV por assinatura de R$ 27 mil
para R$ 9 mil. Se a empresa se
interessar em oferecer apenas
banda larga, a outorga, hoje em
R$ 9 mil, cairá para R$ 400. O
objetivo é aumentar a competição no setor, principalmente
nas regiões afastadas dos grandes centros e reduzir os preços.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 maio 2013, Economia & Negócios, p. B16.

Água no chope

GÁS DE XISTO PODE
ESTRAGAR CERVEJA
Alemanha teme ressaca no lençol freático

A

Federação das Cervejarias Alemãs advertiu o governo do alemão que a extração de gás de
xisto ameaça contaminar o
lençol freático do país.
Mas o problema não é apenas ambiental: a qualidade
da tradicional cerveja alemã,
admirada em todo o mundo,

  

corre sérios riscos.
O processo de extração do
gás de xisto envolve técnica de
fraturahidráulicaconhecidacomo fracking. Consiste em injetarágua,areiae produtosquímicos no subsolo para pressionar
os depósitos de gás.
“Um efeito de longo prazo do
fracking nos lençóis freáticos

não pode ser descartado”, diz a
carta enviada a seis ministros
dogovernoalemão.“Aofertasegura de água não contaminada
para a indústria de bebidas não
pode ser garantida.”
Segundo a revista alemã Der
Spiegel, a composição da cerveja na Alemanha é regulamentada pela ‘lei de pureza’ desde
1516. O produto não pode conter nada além de água, cereal
maltado, lúpulo e fermento.
Ogovernolideradopelachanceler Angela Merkel concordou
em proibir o fracking em áreas
de nascentes e na proximidade
de lagos. Mas os cervejeiros dizem que as propostas não são

suficientes para garantir a integridade do suprimento de água.
O gás de xisto nos EUA colocam toda a competitividade da
indústria mundial em alerta - e
tende a provocar uma verdadeirarevoluçãoenergéticanomundo. Desde 2008, o preço do gás
natural à indústria americana
caiu mais de 60%.
Segundo Marc-Oliver Huhnholz, da associação dos cervejeiros da Alemanha, metade das
cervejarias tem seus próprios
poços,porcausadograndevolumedeágua utilizado.“As fontes
nem sempre estão localizadas
em áreas protegidas”. / DOW JONES NEWSWIRES
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Um brinde. País quer conservar água e proteger cerveja

