
CELULARES NA ALÇA
DE MIRA DOS VÍRUS
Os vírus podem atacar a telefonia móvel brasileira a qualquer momento - e
até agora nenhuma operadora deixou claro se seus clientes estão protegidos
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esquisador de vírus da Frisk Software
International, o norte-americano Fri-
drik Skulason nem imaginava quão

visionário foi ao comentar em entrevista ao IDG
News Service que estava "particularmente
preocupado com a fusão dos celulares com os
PDAs". Na época, abril de 2002, os smartpho-
nes chegavam ao mercado com funções híbri-
das dos dois terminais móveis, além de execu-
tar arquivos MP3 e enviar e-mails.

Não era, no entanto, difícil prever o suces-
so da tecnologia - e seus riscos. Tanto que o es-
pecialista frisava que"mais cedo ou mais tarde,
alguém vai soltar alguma coisa com o intuito de
arrasar as telecomunicações em todo o mun-
do". Cerca de 18 meses depois da previsão, os
versáteis aparelhos somam 9,6 milhões de uni-
dades vendidas. Detalhe: esse volume foi resul-
tado de um ritmo de 77,4% de crescimento en-
tre o terceiro e quarto trimestre de 2003.

A frase profética se cumpriu em apenas
dois anos e dois meses. Em junho de 2004, o
mercado detectava o primeiro vírus em um ce-
lular da Nokia, nas Filipinas. Bastou oito meses
para o Cabir - nome do código malicioso que
descarregava a bateria dos terminais que ti-
nham sistema operacional Symbian - chegar
aos Estados Unidos e se disseminar por mais de
20 países em menos de um ano.

De lá pra cá, surgiram novos vírus - mais
destrutivos - e uma média de 20 variantes pa-
ra cada um deles, o que, de acordo com Daniel
Carboni, responsável pela operação da F-Secu-
re no Mercosul, representa 60 variantes espa-
lhadas pela rede de dados da telefonia móvel.
Ao mesmo tempo, o mercado de smartphones
disparou. Somente neste ano a Nokia, que de-
tém 30,7% desse segmento e consequente-
mente é alvo número um dos hackers móveis,
prevê vender 55 milhões de unidades. Em 2006
a meta é de 125 milhões.

É exatamente por essa dinâmica de merca-
do que Carboni alerta:"Basta que haja mais duas
campanhas sazonais do Dia das Mães ou do Dia
dos Pais para que o ataque chegue ao mercado
de telefonia móvel do Brasil". Mas, após comen-
tar que testemunhou uma invasão de um smart-
phone com sistema operacional Symbian a par-
tir de um celular comum, na Alemanha, duran-

te o CEBIT - um dos maiores eventos de teleco-
municações do mundo -, o executivo afirma que
nenhum usuário do mundo está imune ao ata-
que desses códigos maliciosos.

Pode até parecer exagero, mas se lembrar-
mos que o sucesso de um desenvolvedor de um
código malicioso está atrelado a infectar o
maior número de usuários e que a telefonia mó-
vel vive seu momento de expansão, o alerta do
diretor da F-Secure toma-se bastante condi-
zente. Basta dizer que os fabricantes de celula-
res vêm superando ano a ano seus recordes de
venda. A aposta atual é vender 750 milhões de
unidades, superando assim os 674 milhões de
2004 e os 520 milhões, de 2003. Pode até ser que
o consumo não cumpra essa expectativa, mas
sem dúvida nenhuma, haverá crescimento em
relação ao ano passado.

O motivo é simples: a maioria dos usuários
tende a trocar seus celulares por um modelo
mais atual ou por um aparelho que tenha um

plano de serviço mais atrativo. E nessa busca in-
cessante pelo novo, a projeção de crescimento
para o mercado de celulares é de 30%, segun-
do o Gartner - enquanto o IDC prevê alta de
55% para os smartphones neste ano.

E O BRASIL...

Diante desse cenário, espera-se que Claro,
TIM,Vivo e as demais operadoras do País es-
tejam pelo menos com um bom sistema de
antivírus instalado entre os componentes da
sua rede de transmissão. Isso porque de acor-
do com os especialistas em segurança de te-
lecomunicações, o ideal é que a operadora te-
nha um sistema de antivírus instalado em seu
gateway e os usuários de smartphones tam-
bém estejam protegidos com uma solução
instalada em seus aparelhos.

Como nenhuma operadora concedeu
entrevista ao COMPUTERWORLD, não há a
informação de qual empresa já fez a sua lição



de casa. José Antunes, gerente de engenharia
da McAfee, garante que uma delas já utiliza
o sistema antivírus da companhia, porém não
em todas as operações. "É um grupo que foi
formado por diversas operadoras regionais e
em três estados fecharam contrato conosco",
informa Antunes.

A despeito de confirmação, o certo é que
ninguém está parado. "Duas operadoras nos
procuraram porque os usuários tinham questio-
nado no call center qual era o sistema de prote-
ção da empresa", conta Carboni, da F-Secure. Ele
não revela quem são as companhias, mas infor-
ma que nenhum contrato foi fechado ainda. "A
maior dificuldade é mostrar para este mercado
que há uma ameaça real", desabafa o executivo.

Já o gerente de vendas da Trend Micro, Fá-
bio Picoli, destaca que fechou uma parceria
com a Claro para implantar o antivírus nos
smartphones. A operadora informou apenas,
por meio de comunicado oficial, que iria dis-
tribuir gratuitamente o download do antivírus
TMMS (Trend Micro Mobile Security) aos
usuários durante o mês de julho.

O movimento, que ainda se concentra
nos bastidores da telefonia móvel, é para se
defender de um futuro ataque virtual aos ce-
lulares brasileiros. Prova disso é que a F-Se-
cure, grande evangelizadora do setor, almeja
crescer 20% no Brasil este ano. Entretanto, co-
mo não houve nenhum anúncio oficial das
operadoras, pode ser que o Brasil esteja vul-
nerável ao grande mal previsto por Skulason
há mais de dois anos. E a destruição que es-
tes vírus podem provocar nas telecomunica-
ções vai afetar muito mais as operadoras que
os usuários. Carboni exemplifica que a Deuts-
che Telekon precisou suspender a cobrança
dos serviços MMS por 40 dias porque não es-
tava preparada para erradicar as 60 variantes
maliciosas. Isso porque após a infecção em um
aparelho, a epidemia atingiu uma boa parte
dos clientes da operadora alemã.
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Fonte: Computerworld, a. 12, n. 437, p. 26-27, 3 ago. 2005.




