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Microsoft on my mind

V olta e meia jornalistas de tecnologia são son-
dados por assessorias que fazem pesquisas
para saber como esta ou aquela empresa é

vista pela imprensa. Respondo de bom grado. Acho
que quem encomenda uma pesquisa dessas mostra
vontade de acertar e de melhorar a comunicação.
Masdetestoquandoaspesquisas são “cegas”, ou seja,
quando não nos informam quem a pediu.
A ideia por trás disso é, imagino, evitar qualquer

interferência que possa desvirtuar o pensamento
do entrevistado. Mas, na minha modesta opinião
— ou IMHO, como eu escreveria se estivesse man-
dando um e-mail —, o nosso pensamento não está
livre de interferências nunca. Nas poucas vezes em
que fico sabendo, ao fim do questionário, quem o
encomendou, percebo, com frequência, que dei
respostas que não refletem a minha opinião.
Explico. Uma pergunta típica é: “Para você, quais

são as três empresasmais inovadoras do setor tal?”
A minha resposta, porém, vai depender do que eu
estiver fazendo, do último lançamento que tiver
analisado, das notícias que tiver lido imediatamen-
te antes de atender ao telefone— em suma, do que
estiver na minha cabeça, de forma inteiramente
ocasional. Ao passo que se me perguntarem se
acho que a empresa X está ou não entre as mais
inovadoras, vou pensar commais objetividade.
Há alguns dias recebi um telefonema desses da

Microsoft. Só fiquei sabendo que era da Microsoft
no final. E, quando soube, fiquei coma sensação de
ter sido injusta. Não sei exatamente por quê; não
houve umapergunta A ouBquemedesse essa sen-
sação, apenas o conjunto da obra, digamos assim.
Fiquei com a impressão de não ter dado à empresa
os louros que ela merece, já que tem se mostrado
singularmente criativa e inovadora.
A minha relação com a Microsoft, assim como a

damaioria dos usuários que a acompanhamdesde
o tempo da tecnologia a vapor, é muito complexa.
Houve um tempo em que ela era a mais odiada de
todas as empresas de informática, termo pelo qual
se chamava a TI naquela época, e por justa causa:
era inacreditavelmente predatória, destruía a con-
corrência, comprava lindos produtos e projetos só
para matá-los sem propósito.
Com o tempo — e com a ajuda de incontáveis

processos movidos em todos os cantos do globo—
ficoumenos agressiva e destruidora. A transforma-
ção de Bill Gates em filantropo também ajudou
muito a melhorar a sua imagem. Ainda assim, fi-
quei arrasada quando comprou a Nokia, uma das
companhiasmais corretas e criativas que já conhe-
ci. A fusão das duas é um choque de culturas cor-
porativas tão brutal como não se via desde que a
IBM comprou a Lotus, em 1995.
Ainda não posso dizer que “gosto” daMicrosoft —

como “gosto” da Nokia e da Motorola, por exemplo
—mas reconheço que a empresa, ultimamente, tem
feito umbonito em termos de criatividade. SeuWin-
dows Phone é, disparado, o mais elegante e funcio-
nal dos sistemas operacionais para dispositivos mó-
veis. Quando uso um iPhone ou umAndroid ao lado
do Lumia 1020, tenho a sensação de estar na frontei-
ra entre o passado e o futuro das interfaces.
O Skydrive, sua solução de trabalho e armazena-

mento na nuvem, é sensacional e, em alguns aspec-
tos, superior ao Google Drive, sobretudo para usuá-
rios Windows. E, apesar de ser um fracasso de ven-
das, o Surface, tablet que nem cheguei a ver, é, com
certeza, umpasso numanova direção, e nãomais do
mesmo, como tendem a ser os tablets em geral.
Enfim, os tempos mudam, e a gente muda com

eles. Eu nunca teria imaginado que, umdia, olharia
para a Microsoft com curiosidade e — vale a pala-
vra — admiração. l

A empresa de Bill Gates já foi uma
das mais odiadas da TI, mas hoje faz
bonito em termos de criatividade
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Gates. Filantropia ajudou a melhorar a imagem do executivo
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-FAIRFAX, EUA- A empresa de segu-
rança LastPass, especializada
em senhas, descobriu que da-
dos de 152milhões deusuários
de contas da Adobe Systems
foram expostos após uma vio-
lação reportada pela gigante
de software há cerca de um
mês. O vazamento pode ser o
maior de que se tem notícia na
internet e se mostrou bem
maior do que a Adobe inicial-
mente anunciara — ela afir-
mou que a invasão chegara a
apenas 38 milhões de contas,
segundo a Reuters.
Até o vazamento de dados na

Adobe, osmaiores vazamentos
de dados pessoais em sistemas
eram um ataque à Heartland
Payment Systems, nos EUA,
em que 130 milhões de núme-
ros de cartões de crédito foram
roubados em2009; e a violação
da PlayStation Network, da
Sony, em 2011, que compro-
meteu 100 milhões de contas
de usuários.

SITE DO SUBMUNDO DIGITAL
Segundo a LastPass, entre os
dados furtados de umdata cen-
ter da desenvolvedora de pro-
gramascomoPhotoshopeAdo-
be Reader há endereços de e-
mail, senhas encriptadas e di-
cas de senhas armazenadas
semqualquer proteçãonosper-
fis dos usuários. As informações
estavam num site do “under-
ground” digital comumente fre-
quentado por cibercriminosos,
acrescentou a companhia.
Entretanto, explicou uma

porta-voz da empresa de segu-
rança, nem todas as 152 mi-
lhões de contas encontradas
no site eram genuínas, por que
o principal data center visado
era um sistema de backup que
estava prestes a ser substituí-
do. De modo que há pelo me-
nos 25 milhões de registros
que trazem endereços de e-
mail inválidos, bem como 18

milhões de senhas sem efeito.
Uma parte significativa dos
perfis encontrados era fictícia,
tendo sido usada apenas uma
vez por seus criadores com o
intuito de baixar software gra-
tuito e outros recursos.
Mesmo assim, os perfis com-

prometidos podem ser usados
para práticas criminosas de
phishing, a fim de obter acesso
a dados bancários financeiros
dos usuários, por exemplo.
— Digamos que você tinha

uma velha conta da Adobe que
não usa hoje, mas ainda recor-
re à velha senha para uso em
outras operações na internet
— alerta Paul Stephens, diretor
da ONG dedicada à segurança
Privacy Rights Clearinghouse.
Segundo ele, os hackers se
aproveitam disso.
De acordo como diretor exe-

cutivo da LastPass, Joe Siegrist,
a Adobe não protegeu adequa-
damente as senhas dos perfis.
A empresa teria deixado de
usar um código extra junto a

cada senha criptografada an-
tes de armazená-la no data
center (técnica conhecida co-
mo “salgar” a senha). Assim,
elas ficarammais expostas.
—Pelomenos 108milhões de

contas tinham senhas fáceis. E
1,9milhão usavam praticamen-
te a mesma— conta Siegrist.
Segundo a Privacy Rights Cle-

aringhouse, que tem em seu
website uma cronologia de va-
zamentos de dados e roubo de
identidades desde 2005, já hou-
vemais de 563milhõesde regis-
tros de incidentes do tipo, prin-
cipalmente nos EUA.De acordo
com um estudo feito pela em-
presa de segurança Symantec
com o Instituto Ponemon, com
cerca de 300 empresas, o custo
de cada registro perdido é de
US$ 233 no setor de saúde, US$
215 no setor financeiro e US$
207 no de farmacêuticos (os
mais afetados). Dois terços dos
dados vazados e furtados são
fruto de negligência ou falha
nos processos de TI. l

Furto de dados na Adobe
pode ser o maior da web
Foram violadas 152milhões de contas de usuários
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Exposição. Adobe não teria protegido as senhas das contas ao armazená-las

Jornal foi eleito por
prestar apoio a projetos
culturais e educacionais

-SÃO PAULO- A Associação Brasi-
leira de Comunicação Empre-
sarial entregou na quarta-feira
o Prêmio Aberje 2013, que des-
de 1967 elege as melhores pu-
blicações para públicos inter-
no e externo das empresas bra-
sileiras. Além dos veículos de
empresas (impressos e digi-
tais), o prêmio destaca veícu-
los da grande mídia.
Na categoria mídia impres-

sa, o jornal O GLOBO foi o
vencedor deste ano, por pres-
tar apoio a projetos culturais e
educacionais e por seu time
de colunistas, que segundo os
organizadores do prêmio, “re-
forçam a pluralidade e contri-
buem para que o leitor forme
sua própria opinião e tenha
acesso ao que há de melhor
em conteúdo”.

COMUNICADORES DO ANO
Também foram premiados co-
mo “Mídia do Ano” no 39º Prê-
mio Aberje os veículos TV Fo-
lha (categoria Televisão), Valor
Pro (Mídia Especializada), Go-
ogle (Mídia Digital) e Band
News (Rádio). A escolha dos
vencedores foi feita por um júri
integrado pelos conselheiros
da Aberje, profissionais de em-
presas como Petrobras, Vale,
Embraer, Johnson & Johnson,
CPFL Energia, Banco do Brasil,
Tetra Pak, Basf, Fibria, Voto-
rantim, Vivo, Tam, Fiat, Coca-
Cola Brasil, Rhodia, Grupo Pão
de Açúcar e Unimed Rio, entre
outras.
A entidade também selecio-

nou executivos de dez empre-
sas para receber o troféu “Co-
municadores do Ano”: André
Senador (Volkswagen), Elisa
Prado (Tetra Pak), HélioMuniz
(McDonald’s), Paulo Henrique
Soares (Vale), Paulo Pereira
(Bayer), Pedro Luiz Dias (Ge-
neralMotors do Brasil), Rejane
Braz (Itaú Unibanco), Renato
Gasparetto (Gerdau), Ricardo
Viveiros (Ricardo Viveiros Ofi-
cina de Comunicação) e Wil-
son Santarosa (Petrobras).
A cerimônia de premiação

reuniu cerca de 400 convidados
no espaço de eventos Rosa Ro-
sarum, no bairro de Pinheiros.
Nopróximoano, oPrêmioAber-
je chegará à sua 40ª edição. l
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do Twitter fecham em queda
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l DEVICELAB: Start-up avalia
usabilidade em plataformas
móveis

l NÓS TESTAMOS: Lumia 1020,
da Nokia, uma câmera com
telefone

l NÚMERO 1: Lenovo diz que
assumiu a liderança em PCs no
Brasil no 3º trimestre

l ZANGADOS: ‘Angry Birds’
pirata é encontrado em tablet
norte-coreano
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 nov. 2013, Economia, p. 34.




