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Internet móvel e espionada

N ão é sempre que acontece, mas na última se-
mana quatro notícias ligadas a tecnologia,
aparentemente não relacionadas entre si,

mostram o desafio de privacidade que todos temos
pela frente. A primeira, obviamente, é a informação
divulgada por “New York Times” e “Guardian” de que
aNSA, AgênciaNacional de Segurança dos EUA, que-
brou a encriptação de um grande número de sites
que incluem os de comércio eletrônico, bancos, his-
tóricos médicos, para não falar do ordinário e-mail e
rede social de cada dia. Ao mesmo tempo, vivemos
uma pressão na direção de uma rede móvel, em que
cada vez menos informação está gravada fisicamente
em nossos computadores. Está lá fora, em algum lu-
gar perdido da internet.
Em busca de uma estratégia que a torne viável, a

Microsoft negociou a compra da Nokia. Sairá entre
US$ 4 e US$ 7 bilhões. Quer, assim como a Apple, fa-
bricar seus próprios celulares, integrando hardware e
software. A notícia torna-se ainda mais relevante
quando lida em conjunto com outra, que saiu de
Mountain View, Califórnia, sede do Google.
Na quinta-feira passada, quem usa o navegador

ChromenoWindows talvez tenha percebido uma aba
que surgiu na loja de aplicativos. “Para seu desktop.”
Para seu computador. Apps que rodam no computa-
dor, mesmo que ele não esteja conectado à internet,
baseados no Chrome, não no Windows.
É uma amostra do futuro. Quanto mais aplicativos

surgirem que rodam ligados ao browser, não ao siste-
ma nativo do computador, menos importante é o sa-
bor de seu PC. Uma máquina rodando Linux, por
exemplo, é muito mais barata do que uma Windows.
Porém a falta de aplicativos realmente compatíveis
com aquilo que todos usam torna essa máquina uma
opção pior. Quando todos usam aplicativos baseados
no browser, a máquina torna-se irrelevante. Neste
exato momento, o que garante a sustentação da Mi-
crosoft é o fato de que
o Windows é o padrão
que a maioria conhe-
ce. No momento em
que ele se tornar des-
necessário, a empresa
terá dificuldades
imensas de se manter
relevante. É tudo com
que sonha a turma da
Google.
Enquanto isso, o ru-

mor corrente para o
novo iPhone, que po-
de ou não ser lançado
hoje, é de que ele per-
mitirá o uso de auten-
ticação por impressão
digital.
Este nível de segu-

rança chegará para
smartphones da Ap-
ple ou Android breve-
mente, seja este ano ou no próximo. Torna, por exem-
plo, o celular equivalente a um cartão de crédito. Po-
demos fazer pagamentos de forma segura.
O bom e velho PC, computador de mesa, vai fican-

do cada vez mais irrelevante. E a internet móvel mais
atraente. A maioria dos analistas acredita que nossas
vidas digitais passarão ao largo do PC muito breve-
mente. O computador de mesa, porém, armazenan-
do nossa imensa quantidade de arquivos que vão de
fotos, cartas ou extratos bancários, era mais seguro.
Sem conexão à internet na maior parte do tempo, fi-
cava muito difícil invadir.
Vamos para a nuvem, para ter nossa informação ar-

mazenada lá fora na rede e acessível por maquini-
nhas elegantes sempre conectadas, justamente no
momento em que os governos americano e britânico
sabem quebrar a segurança de boa parte do que cir-
cula nessa mesma rede.
Há alguns anos, omesmo governo americano reco-

mendou que os cidadãos de seu próprio país não
comprassem celulares dasmarcas chinesas Huawei e
ZTE. O motivo é que eles continham fragilidades im-
postas pelo governo de Pequim para que fossem fa-
cilmente invadidos pela espionagem oficial. Algo si-
milar, agora está claro, é feito também por Washing-
ton e Londres. E não há nenhummotivo para duvidar
que os russos, se já não conseguiram, o conseguirão.
A presidenteDilmaRoussef tem toda razão. A ques-

tão da privacidade digital precisa urgentemente ser
discutida. O incômodo deDilma nasce do fato de que
ela própria foi espionada. Nosso incômodo deveria
vir de outro canto. Do fato de que a internet é transpa-
rente a alguns governos. Isso é poder demais concen-
trado nas mãos de poucos. De grandes acordos co-
merciais a nosso cotidiano, este é um problema. l

A internet fica transparente aos espiões
de alhures enquanto tiramos cada vez
mais de nossos PCs para colocar na rede
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-MENLO PARK-Quando o Instagram
foi comprado pelo Facebook,
emabril do anopassado, alguns
analistas viram a aquisição de
US$ 1 bilhão com reticências,
pois a ferramenta de comparti-
lhamento de fotos era focada
apenas na aquisição de novos
usuários — 30milhões, na épo-
ca —, sem ummodelo de gera-
ção de receita. Ontem, a empre-
sa anunciou ter quintuplicado o
número de cadastros para 150
milhões e, em entrevista ao
“Wall Street Journal”, a executiva
Emily White revelou um novo
plano para o ano que vem: fatu-
rar com publicidade.
— Nós queremos ganhar di-

nheiro no longo prazo, mas não
temos pressões imediatas —
disse Emily, pupila da diretora
de operações do Facebook,
Sheryl Sandberg, e representan-
te da rede social no Instagram,
onde tambémé responsável pe-
la direção das operações.
Aos 35 anos, Emily enfrenta

um grande desafio. Cabe a ela
transformar o produto adqui-
rido por US$ 1 bilhão, mas que
nunca gerou receita, em um
negócio rentável. Kevin Sys-
trom, cofundador do Insta-
gram, ainda dá a palavra final,
mas cabe a ela cortejar o mer-
cado publicitário e preparar o
terreno para que a ferramenta
esteja pronta para receber a-
núncios em 2014.
E a tarefa não é fácil. A per-

gunta é como integrar a plata-
forma publicitária sem perder
a essência do Instagram. Cria-
do em 2010, o aplicativo nas-

ceu com o objetivo de oferecer
aos usuários uma forma fácil e
limpa de compartilhar fotos
com filtros artísticos.
— Teoricamente, o Insta-

gram poderia estar fazendo
milhões de dólares hoje, mas
eles precisariam de uma gran-
de equipe de vendas e arrisca-
riam poluir o sistema — disse
Brian Wieser, analista da Pivo-
tal Research Group.
Aos poucos, Emily vem cons-

truindo as bases para onegócio.
No começo deste ano, a equipe
do Instagram era formada por

32 pessoas, quase todas focadas
noprodutoeapenasuma traba-
lhando com as empresas que
usam a ferramenta para se pro-
moverem. Hoje, o time é de 50
profissionais, sendo duas atu-
ando nas estatísticas da ferra-
menta e quatro no relaciona-
mento com asmarcas.
Sob o comando da diretora,

foram catalogadas todas as
grandesmarcas com contas no
Instagram e reuniões foram
agendadas. Na semana passa-
da, Emily se encontrou com re-
presentantes da Ford, Willi-

ams-Sonoma e Coca Cola. A
dúvida que resta é se os anun-
ciantes vão gastar dinheiro
num serviço que a ferramenta
já oferece de graça.
— Quando se tornar uma

plataforma real de publicida-
de, o Instagram será elevado
aos padrões tradicionais, mar-
cas vão querer saber como es-
sas fotos e vídeos estão ligados
aos objetivos de vendas — dis-
se John Manoogian, cofunda-
dor da 140 Proof, empresa es-
pecializada em publicidade
em redes sociais. l

Instagram prepara terreno para
faturar com publicidade em 2014
Aplicativo para compartilhar fotos alcança 150milhões de usuários
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Grande desafio. Ferramenta que nunca gerou receita precisa justificar valor de US$ 1 bilhão investido pelo Facebook

Acusados poderão pegar
pena de até 3 anos se

rumores se espalharem

-PEQUIM- A China divulgou ontem
medidasduras para conter os ru-
mores infundados que se espa-
lhampela internet—oque inclui
penas de até três anos de prisão.
A nova lei foi recebida com in-

dignação por internautas chine-
ses, quecadavezmaisusamare-
deparadiscutirpolíticaeburlar a
censura estatal reinante no país.
Segundo uma interpretação

jurídica emitida pela Justiça chi-
nesa e por promotores, os res-
ponsáveis pela difusão de falsos
rumores na internet poderão ser
indiciadospordifamação, casoo
conteúdo falso sejaacessadopor
mais de 5mil usuários, ou repu-
blicadomais de 500 vezes.
— A sociedade exige puni-

ções sérias de acordo com a lei
para atividades criminais que
usem a internet para difundir
rumores e difamar pessoas —
disse Sun Jungong, porta-voz
da Justiça do país.
O parecer cita especialmente

casos de postagens quemotivem
protestos, inquietação étnica ou
religiosa, ou que provoquem um
“efeito internacional ruim”. l

China ameaça
com prisão os
difusores de
boatos na web

Vivo e TIM ativam rede de fibra
óptica entre Manaus e Belém

Investimento é
superior a R$ 450
milhões, afirmam

as empresas

Com investimentos superiores
a R$ 450 milhões, a Vivo e a
TIMestão ativando sua rede de
fibra óptica entreManaus eBe-
lém, na região Norte do Brasil.
Com isso, Manaus, até então
isolada do backbone (rede)
nacional das operadoras, terá
um aumento de pelo menos
vinte vezes em sua capacidade
de trafegar dados. A capital do
Amazonas será uma das sedes
da Copa do Mundo de 2014,
Dessa forma, diz Leonardo

Capdeville, diretor de planeja-

mento e tecnologia de Redes
daVivo, acredita que, com isso,
já será possível lançar a rede
4G nos próximos 40 dias em
Manaus. A TIM ainda não tem
uma data. O prazo, acordado
como governo, é até dezembro
deste ano.
Segundo Capdeville, da Vi-

vo, com a ativação da rede, a
cidade de Manaus ficará in-
tegrada ao backbone nacio-
nal da companhia, que hoje
conta com 30 mil quilôme-
tros de rotas espalhadas pelo
Brasil.
Além de Manaus, passam a

ser atendidos os municípios
de São Sebastião do Uatumã,
Itapiranga, Itacoatiara e Rio
Preto da Eva, todos no Ama-
zonas, e também Terra San-
ta, no Pará.
— A nova rota é composta

por uma tecnologia onde o

cabo de fibras óticas utiliza as
torres das linhas de transmis-
são de energia elétrica como
suporte. Além disso, os aces-
sos às cidades são feitos por
meio de cabos subterrâneos.
Ao longo da linha de trans-
missão, foram instalados 22
retransmissores, para aumen-
tar a qualidade do sinal—dis-
se Capdeville.
Já Cícero Olivieri, diretor da

área de Rede da TIMBrasil, ex-
plica que a conexão entre Ma-
naus e Belém envolve a cons-
trução de mais dois mil quilô-
metros de fibra óptica.
— Após os testes finais em

meados de agosto, neste mês
já lançamos a rede, com o trá-
fego de dados. A rede está ati-
va. Este projeto trará diversos
benefícios para a população
dos estados (do Norte) — ex-
plicou Olivieri. l
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l GAMES: PlayStation 4
chegará aos Estados Unidos
três meses antes do Japão

l DISPUTA MÓVEL: Apple
mantém liderança em
smartphones nos EUA, mas
Samsung cresce mais

Rio Info: apps, start-ups e nanotecnologia
Feira de tecnologia terá
encontros de negócios e
eventos de programação

A edição 2013 da tradicional fei-
ra de tecnologia Rio Info
(www.rioinfo.com.br), que
acontece de 17 a 19 deste mês,
terá uma grande oferta de ativi-
dades e seminários, segundo
seu coordenador geral, Benito
Paret, diretor executivo da Rio-
soft. Além de cerca de 30 insti-
tuições nacionais públicas e pri-
vadas, o evento espera delega-
ções de oito países, perfazendo
maisde90empresasde tecnolo-
gia para encontros de negócios.
Start-ups também farão parte

do evento. Estão listadas empre-

sas como a carioca Eyllo, que
criouoaplicativoPaprika, oqual
reúne funções de localização a
posts em redes sociais, usando a
tecnologia de realidade aumen-
tada. Do Rio Grande do Norte,
virá o projeto Meu Peludo, que
bolou uma tag de identificação
para animais de estimação
usando QR Codes com dados
sobre opet e contatos de seudo-
no. Já a start-up Entry, do Rio
Grande do Sul, exibirá uma pla-
taforma de serviços baseada em
biometria facial. E, deMinasGe-
rais, virá oprojetoAppProva, um
quiz educativo no Facebook que
ajuda a avaliar o desempenho
de estudantes no preparo para
testes como o Enem.
— Os aplicativos móveis e os

games são áreas emque a juven-
tude aposta, tanto que temos um
evento paralelo de desenvolvi-

mento na feira, o DevBrasil, para
fomentar ideiasemprogramação
— explica Paret. — Os apps são
importantes, já que, à medida
que tablets e smartphones ficam
mais baratos, passam a ser ins-
trumentos de inclusão digital.
Outros temas abordados na

feira serão nanotecnologia, ro-
bótica e a internet das coisas.
Um seminário abordará o po-
tencial do Rio como um cluster
nanotecnológico, o que pode
ter aplicações em áreas como
biologia, química, física, enge-
nharia e ciência dos materiais.
Já a robótica, para Paret,merece
mais atenção do mundo em-
presarial.
— Em vista da internet das

coisas, a robótica, hoje muito
disseminada no meio acadêmi-
co, pode ser uma via importante
no setor de TI— aposta Paret. l
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 set. 2013, Economia, p. 21.




