
T H E  WA L L  ST R E E T  J O U R N A L  A M E R I C A S .

POR DAVID BANK
THE WALL STREET JOURNAL

TODAS AS más notícias so-
bre vírus, worms,
spyware e outras amea-

ças à segurança dos computado-
res têm sido boas notícias para a
Symantec Corp., a fabricante do
antivírus Norton.

Como a maior empresa que
fabrica exclusivamente softwa-
res de segurança computacional,
ela aproveitou-se do crescente
interesse por cibersegurança. As
ações da empresa, que tem sede
em Cupertino, na Califórnia,
mais que dobraram nos últimos
12 meses. Isso deu à Symantec
um valor de mercado de quase
US$ 19 bilhões, tornando-a uma
das mais valio-
sas empresas de
software do
mundo. No ter-
ceiro trimestre,
a receita da
empresa foi de
US$ 618,3
milhões, 44%
maior do que em
igual período do ano anterior,
enquanto o lucro disparou 63%,
para US$ 135,6 milhões.

A Symantec de hoje é uma
empresa diferente da que John
W. Thompson assumiu como
presidente em 1999. Na época ela
era uma fornecedora média de
ferramentas e utilitários para
PCs Windows, trabalhando num
nicho dentro do ecossistema da
Microsoft. Thompson concen-
trou a Symantec inteiramente
em segurança, desfazendo-se de
linhas de produtos não relacio-
nadas e substituindo a maior
parte da diretoria da empresa.

No processo, o veterano de 27
anos da International Business
Machines Corp. tornou-se um dos
presidentes mais comentados do
Vale do Silício. Ele é o único
negro a comandar uma grande
empresa de tecnologia, segundo
a revista Black Enterprise, que o
elegeu executivo do ano.

Thompson, de 55 anos, con-
versou recentemente com o
Wall Street Journal. A seguir,
alguns trechos da entrevista:

De seu ponto de vista, até que
ponto as ameaças à segurança
dos computadores são mesmo
sérias e o que pode ser feito?

As ameaças da internet —
ataques de hackers, a propaga-
ção de worms e vírus e outros
tipos de atividades como essas
— aceleraram além do que pode-
ria supor a mais fértil imagina-
ção há apenas alguns anos. Em
média, toda semana há aproxi-
madamente cem novos vírus
(detectados) em nossos laborató-
rios. Vêem-se 50 novas vulnera-
bilidades de softwares toda
semana. No passado, um ataque
era geralmente localizado no sis-
tema operacional; agora, vemos
mais vulnerabilidades em mais
produtos. Isso levou a um nível
de atividade sem precedentes na
comunidade de hackers, crac-
kers e criadores de vírus.

O desafio chato com o qual
todos lidamos é o spam. Há algu-
mas estimativas de que apenas
nos EUA o spam representou
uma perda US$ 10 bilhões em
produtividade no ano passado.

A tarefa mais ameaçadora e
desafiadora, contudo, é o phis-
hing (o envio, por exemplo, de
um e-mail com a aparência de
correspondência de banco que
solicita alguma informação con-
fidencial do usuário para atuali-
zação de cadastro). (...) Estou
falando de phishing por informa-
ções de cartões de crédito, núme-
ros (de CPF) (...). Sites popula-
res ou marcas populares são ata-
cadas para desviar consumido-
res ingênuos e até pequenas
empresas para sites onde suas
identidades podem ser roubadas.
O phishing está crescendo, pelos
cálculos mais recentes, a uma
taxa de 110% ao mês — ao mês.

Você gostaria que o governo
fizesse uma lei determinando
que a gente precisa comprar seus
produtos?

De forma alguma. O que não
quero é que o governo entre na
jogada ditando uma solução
pronta, ou dizendo que estraté-
gia ou que empresa de tecnolo-
gia uma empresa ou indivíduo
deve usar; ou entrar e criar
uma falsa esperança de que o

que está sendo feito é algo que
vai protegê-los. (...)

Mas há claramente áreas em
que indústria e governo podem
atuar juntos (...). Primeiro,
conscientização. É inconcebível
que alguém numa conexão de
banda larga esteja sem prote-
ção antivírus, sem firewall pes-
soal, sem alguma das ferramen-
tas simples de proteção disponí-
veis no mercado, se não da
minha empresa por um preço,
de outro de graça. (...) Você
tem a responsabilidade de pro-
teger o que é seu.

Por que responder a um e-
mail phishing? Não é assim que
o Citibank trabalha. Não é
assim que a Amazon trabalha.

Nós temos de
dizer para as
pessoas: “Isso é
burrice. Isso
não é inteligen-
te”. Se não for-
mos capazes de
mudar esse
comportamento,
vamos ficar cor-

rendo atrás do problema.

O que faz do spyware uma
ameaça mais perigosa para usuá-
rios de computadores do que coi-
sas como vírus?

Quando um vírus ou um worm
ataca, faz isso numa determina-
da parte do sistema e, desde que
você tenha visto o padrão antes,
é relativamente fácil identificá-lo
novamente e eliminá-lo. O
spyware usa uma técnica um
pouco diferente. Ele distribui
vários pequenos pedaços de códi-
go que se embutem em partes do
seu sistema operacional, seus
aplicativos e outros. Aí a tarefa é
não só identificá-los, mas ter cer-
teza de remover cada um deles.
Há vários produtos no mercado

que ajudam na proteção contra
isso. Mas nenhum é tão efetivo
como precisaria ser, porque o
avanço da tecnologia é tão rápido
para os que atacam quanto para
nós que tentamos bloqueá-los.

O que os consumidores podem
fazer para se protegerem?

Há um processo lógico de
três passos que tanto o usuário
individual como o corporativo
deveria seguir. O primeiro é
ficar prevenido. Para os consu-
midores, a prevenção chega na
forma de um alerta toda vez que
há um novo vírus no mercado,
um alerta que aparece toda vez
que uma nova vulnerabilidade é
descoberta, um alerta que vem
da Microsoft toda vez que eles
querem que você atualize ou
ponha um patch no seu sistema.

O que não acontece, infeliz-
mente, é o passo da “ação”, que
é aplicar o patch, fazer a atuali-
zação do software,  de assinatu-
ras de vírus etc.

E há um terceiro passo: como
controlo meu ambiente? Como
preparo um backup em tempo
real? Agora que tenho um álbum
de fotos de toda a minha família
online, devo ter alguma idéia de
como fazer backup dele freqüen-
temente. Os invasores não que-
rem necessariamente pegar seu
álbum de fotos, mas eles não vão
se importar em deixar inoperável
o drive no qual você o guardou.

Qual a motivação dos criado-
res de vírus e worms?

Nada mais do que dizer: “Eu
fiz isso. Essa é minha assinatu-
ra.” É pela notoriedade em mui-
tos casos, em vez de por algum
ganho financeiro.

Por que o Macintosh da Apple
Computer parece impérvio aos
criadores de vírus?

Por que se dar ao trabalho?
São 2% do mercado. (...) Com a
Microsoft há em média 48 novas
vulnerabilidades toda semana.
Por que fuçar no Mac?
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Vigia de um cibermundo
cada vez mais perigoso
Presidente da Symantec está bastante ocupado

HÁ MUITO tempo a maioria dos laptops é capaz de tocar CDs
e DVDs e alguns até podem funcionar como aparelhos de

TV. Essas habilidades transformaram o laptop em um aparelho
de diversão portátil, útil para ver filmes durante vôos chatos ou
longas viagens de ônibus.

Mas ligar um computador só para ver um DVD tem dois
grandes problemas. Primeiro, leva um tempo para carregar.
Segundo, expõe todos os seus arquivos pessoais a qualquer um
que esteja assistindo a um filme ou ouvindo música no laptop.

Por isso, fabricantes de computadores apareceram com
uma inovação interessante: laptops que podem tocar DVDs e
CDs, ou mesmo funcionar como TV, sem entrar no sistema
operacional Windows. Essas máquinas têm um modo de exe-
cução separado para entretenimento que não requer o
Windows ou permite que outros usuários tenham acesso aos
seus programas e arquivos.

Esta semana, minha assistente Katie Boehret e eu experi-
mentamos dois novos laptops que têm botões especiais para
ligar seu DVD ou CD player sem abrir o Windows. Um deles
tem até um sintonizador de TV embutido que permite assistir
a televisão no computador sem dar acesso ao disco rígido.

Os computadores que testamos foram o Pavilion dv1000
Entertainment Notebook PC da Hewlett-Packard, que custa US$
1.299 nos Estados Unidos, e o Qosmio E15-AV101 da Toshiba, de
US$ 2.599. A Averatec Inc., uma fabricante menor de computado-
res, também faz um laptop com essa tecnologia, mas a empresa
não conseguiu nos enviar uma unidade a tempo para testá-la.
Nem HP nem Toshiba têm planos para lançar esses laptos no
Brasil no momento.

A HP chama a
função para rodar
discos sem entrar no
Windows de
QuickPlay. A Toshiba
deu à sua versão o
nome de Qosmio
Player e chama
assistir à televisão
com a sua tecnologia
de “Instant TV”.

Embora ambos
tenham funções
semelhantes, não
poderiam ser mais
diferentes. De certa
forma, são feitos com
objetivos e público diferentes. De maneira geral, achamos que
o HP é melhor para a maioria dos usuários. Ele é mais portá-
til, mais atraente e tem desenho mais inteligente, com tela de
alta resolução e duração muito maior da bateria. Além disso,
custa metade do preço do Toshiba.

O da Toshiba é uma caixa pesadona de quatro quilos com
tela de 15 polegadas desenhada para substituir um computa-
dor de mesa. Ele executa a versão especial Media Center do
Windows XP da Microsoft, que tem uma interface com pala-
vras e ícones maiores que pode ser operada com controle
remoto a distância. O Qosmio tem um sintonizador de TV
embutido, e é feito para ficar sempre no mesmo lugar.

O HP dv1000 é uma caixa fina e bonita, pesando pouco
mais de 2,5 quilos e com bordas angulosas, feito para ser
transportado. Sua tela é brilhante e tem um controle remoto
fino e engenhoso que se encaixa numa fenda lateral. Embora
lhe falte um sintonizador de TV e a tela, de 14 polegadas, seja
um pouco menor que a do Toshiba, de maneira geral preferi-
mos o HP, sobretudo para tocar CDs e DVDs.

Também achamos a bateria dele muito mais duradoura que
a do Toshiba. Submetemos cada um deles aos nosso testes de

bateria, em que desligamos todos os
recursos que economizam energia,
aumentamos o brilho da tela ao
máximo e tocamos música sem
parar. O HP durou pouco mais de
três horas, enquanto o Toshiba mor-
reu depois de uma hora e dez minu-

tos. Num padrão de uso
normal, com o eco-
nomizador de
energia ligado, o
HP duraria cerca
de quatro horas
usando o

Windows, e poderia
suportar até o mais
longo DVD. O Toshiba
provavelmente duraria

duas horas no Windows e teria problemas para passar um filme
do Harry Potter, a menos que estivesse ligado na eletricidade.

Mais: o controle remoto do Qosmio é bem desajeitado. É
preciso ter dois controles separados — um para o Media Center
PC e outro para os recursos do Qosmio Player e Instant TV —,
e ambos têm o tamanho de controles remotos de TVs normais.
Além disso, tivemos de instalar um sensor no nosso Qosmio
para que ele funcionasse com o controle do Media Center PC. A
Toshiba lançou recentemente dois novos Qosmios que, segundo
a empresa, precisam de apenas um controle, mas eles ainda
precisam do sensor para as funções do Media Center.

Os dois laptops funcionaram bem para rodar CDs e DVDs
sem abrir o Windows. Só tivemos de pressionar um botão
especial no alto do teclado de cada um para começar a rodar.
O HP dv1000 tem dois desses botões, um para DVD e outro
para música em QuickPlay. O Qosmio tem botões semelhan-
tes, um para o Instant TV e outro para tocar imediatamente
DVD ou CD. Ver TV usando o Qosmio foi simples, graças a
um adaptador que se liga atrás do laptop e ao seu cabo de TV.

A qualidade de imagem nos dois computadores era impres-
sionante, mas achamos que o HP tem uma certa vantagem.
Tecnicamente, a resolução dele é ligeiramente melhor e as
cores parecem mais vibrantes do que no Qosmio.

Cada um dos laptops tem três entradas para conexões de
USB, uma para FireWire, tecnologia Wi-Fi e Bluetooth. O HP
tem um leitor de cartão seis-em-um, enquanto o do Toshiba fun-
ciona com apenas três tipos de cartão: SD, xD e Memory Stick.
Ambos têm alto-falantes Harmon Kardon embutidos; achamos o
som um pouco melhor no Toshiba Qosmio, mas não muito.

— Com reportagem de Katherine Boehret

Laptops Toshiba e
HP tocam CD e DVD
sem Windows

Tecnologia e Você/por Walter S. Mossberg

Pavilion dv1000 Entertainment 
Notebook PC, da HP

Qosmio E15-AV101, da Toshiba. 
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