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Um dos aspectos mais preocupan-
tes dos ataques virtuais está no novo
foco das investidas. Saem de cena as
ameaças que danificam arquivos e ga-
nham espaço os programas furtivos,
que espionam os internautas. "Hoje, o
objetivo é roubar dados que gerem ga-
nhos financeiros", destaca Lúcio Cos-
ta, especialista em segurança da
Symantec. Prova disso é o crescimen-
to acelerado do uso de phishing scam,
e-mail fraudulento que tem como ob-
jetivo iludir o destinatário com promes-
sas e ameaças- como "clique aqui pa-
ra ver novas fotos das garotas do Big
Brother Brasil" - para roubar informa-
ções bancárias. Segundo pesquisa rea-
lizada pela Symantec no ano passado,
o volume de ataques de phishing cres-
ceu 100% do primeiro semestre de
2004 para o mesmo período de 2005.

No Brasil, as fraudes online também
se dispersam rapidamente. Segundo o

BARREIRA CONTRA AS PRAGAS

Todos os dias, um grande volume de spam, vírus e mensagens de phishing scam
chega por e-mail aos servidores da empresa AccesStage, de São Paulo. Para bar-
rar essas ameaças, há um ano a companhia, que tem 55 funcionários e trabalha
com soluções para a troca eletrônica de documentos, instalou em seus computa-
dores o software Kaspersky Personal Securíty Suite, com funções como antivírus,
f írewall e bloqueio ao e-mail indesejado. "Com essa medida, conseguimos reduzir
em 95% os problemas gerados pelas pragas enviadas por correio eletrônico",
destaca Fernando Takano, diretor de TI da companhia.

Instituto de Peritos em Tecnologias Di-
gitais e Telecomunicações, organiza-
ção especializada na investigação de
crimes no chamado mundo cibernéti-
co, os prejuízos das instituições finan-
ceiras em 2005 no País por conta de
golpes virtuais chegam a R$ 300 mi-
lhões, contra R$ 250 milhões de 2004.

De acordo com um relatório elabo-
rado pelo CERT.br (Centro de Estudos,
Resposta e Tratamento de Incidentes
de Segurança no Brasil), os e-mails
fraudulentos representavam apenas
1% dos incidentes de segurança em
2003, número que saltou para 5% em
2004 e atingiu nada menos do que
40% dos 68 mil casos registrados em
2005. "É um tipo de ataque simples,
pois exige pouco conhecimento tecno-
lógico", destaca Klaus Steding-Jessen,
analista de segurança do CERT.br. Se-
gundo o especialista, a investida é ba-
sicamente engenharia social - ou se-
ja, escrever um texto que convença a
vítima a clicar em um link. "Os cava-
los-de-tróia utilizados pelos crimino-
sos para o roubo de dados são obti-
dos facilmente na internet", ressalta.

Com o crescimento do número de
usuários de internet (no Brasil já são
mais de 12 milhões de internautas do-
miciliares, segundo o lbope//NetRa-
tings), o volume de alvos em potencial
é cada vez maior. "As vítimas geralmen-
te são pessoas com pouco conheci-
mento sobre o uso da web", afirma Li-
dia Miguel Wailemann, escrivã da 4a

Delegacia de Crimes de Internet, de
São Paulo. A unidade, criada em 2001,
investiga todo tipo de delito cometido
na web, como transferência indevida de
valores, pedofilia e estelionato. A maior
parte das ocorrências refere-se a furto
mediante fraude (caso dos e-mails com
cavalos-de-tróia) e estelionato, quando
há a compra de produtos com um nú-
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mero de cartão de crédito roubado,

por exemplo. Atualmente, a delega-

cia investiga 900 casos relaciona-

dos a essas duas categorias.

Segundo Rony Vainzof, advoga-

do especializado em direito eletrô-

nico, em geral, a fraude não ocorre

no sistema eletrônico do banco. Ou

seja, a instituição não poderia ser

acusada de negligência e respon-

sabilizada por um saque indevido.

"Porém, alguns bancos adotam a

política de ressarcir seus correntis-

tas", explica. Quem acredita ser ví-

tima de saques indevidos deve en-

trar em contato imediatamente

com seu banco, além de registrar

um boletim de ocorrência.

Para os piratas da rede, o que va-

le agora não é deixar o micro indis-

ponível, mas sim em funcionamen-

to para a obtenção de informações

ou até para ataques a outros siste-

mas. Além das mensagens de phi-

shing, com seus cavalos-de-tróia

associados a spywares, crescem na

rede mundial de computadores os

ataques para criação de redes de

bots. "Nesse caso, worms são utili-

zados para infectar computadores,

que passam a atuar como zumbis

em ataques de denial of service ou

disseminação em massa de spam",

explica Denny Roger, diretor da em-

presa Batori Software, especializa-

da em soluções para segurança.

Com isso, um hacker pode contro-

lar milhares de PCs - oferecendo

essa infra-estrutura para spam-

mers, que pagam para ter mensa-

gens sobre seus produtos enviados

para milhões de pessoas - além de

contar com uma ferramenta de ex-

torsão, ao ameaçar empresas com

ataques de negação de serviço que

podem tirar um site do ar. Só no

primeiro semestre de 2005, cerca

de 10 mil bots estiveram ativos por

dia, um aumento de 140% nessa

atividade, segundo a Symantec.

Com tantas ameaças à espreita,

é possível navegar com segurança?

Felizmente, não é preciso abrir mão

das maravilhas proporcionadas pe-

la internet. Basta adotar comporta-

mentos seguros ao utilizar o equi-

pamento e valer-se sempre de fer-

ramentas de proteção. Nas próxi-

mas páginas, PC WORLD mostra

como configurar o computador pa-

ra evitar esses perigos, compara os

principais pacotes completos de

softwares de segurança disponíveis

no mercado e analisa soluções gra-

tuitas para que o custo não seja

desculpa para a falta de proteção.

Escolha suas armas, previna-se e

navegue sem medo.

INFORMAÇÕES SOB CONTROLE
Disposto a proteger as informações de sua empresa e evitar a chegada de mensa-
gens com programas nocivos, Adriano Silva Filho, coordenador de informática da
Hipperquímica Suprimentos para Laboratório, de Santo André, em São Paulo, adotou
há oito meses a solução Aker Control Center, implementada pela empresa Batori. D
produto inclui f irewall e anti-spam e permite bloquear, por extensão, arquivos eletrô-
nicos anexados a e-mails e restringir o acesso a sites indevidos, além de emitir rela-
tórios sobre as atividades de cada usuário. "Passamos a ter menos problemas nos
computadores e ganhamos muito em produtividade por conta disso", explica ele,
que utiliza a solução para controlar os 25 computadores da empresa. "Segurança é
vital para o bom funcionamento de uma companhia", completa.
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Kit de sobrevivência
na internet
Pacotes de segurança incluem tudo o que você
precisa para manter seu computador mais
protegido. Confira teste com oito opções

Bons tempos aqueles quando
bastava ter antivírus para estar li-
vre de ameaças virtuais. Hoje,
além dessa ferramenta, o kit de
sobrevivência na internet exige pe-
los menos um bom firewall para
barrar o ímpeto dos hackers. E ar-
mas como anti-spam (afinal, gran-
de parte das pragas chega por e-
mail) e software anti-spyware são
muito bem-vindas. Para quem
busca uma proteção ampla, as
empresas de segurança oferecem
pacotes que concentram vários
desses utilitários e trabalham de

Titanium 2006 Antivírus + Antispyware, da Panda:
opção com o preço mais acessível

maneira integrada e simplificada.
Para completar, sai muito mais ba-
rato adquirir as chamadas suítes
de segurança do que pagar cada
produto separadamente.

Mas qual solução escolher? Pa-
ra ajudá-lo nessa empreitada, PC
WORLD avaliou oito pacotes: AVG
7.1 + Firewall, da Grisoft; F-Secure
Internet Security 2006, da F-Se-
cure; Kaspersky Personal Security
Suite 1.1.53, da Kaspersky Lab; In-
ternet Security 2006, da McAfee;
Norton Internet Security 2006, da
Symantec; Titanium 2006 Antivi-
rus+ Antispyware, da Panda; PC-
cillin Internet Security 2006, da
Trend Micro; e ZoneAlarm Internet

Security Suite, da Zone Labs.
Os programas foram submeti-

dos a uma maratona de testes,
que incluiu o contato com 87 dife-
rentes pragas virtuais entre vírus,
cavalos-de-tróia, worms e espiões,
varredura de portas e ataques aos
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sistemas e execução de dez tipos
diferentes de mensagens de phis-
hing scam. Também foram conta-
bilizados o número de recursos
disponíveis, tempo de rastreamen-
to e o número de arquivos verifi-
cados no sistema, além da facili-
dade de uso. Para avaliar os soft-
wares de segurança, foi utilizado

PC-cillin Internet Security 2006, da Trend Micro:
detecção de invasores em redes sem fio

um computador com processador
Pentium 4 de 2,4 GHz, 512 MB de

memória e sistema operacional
Windows XP Professional com o
Service Pack 2 e todas as últimas
atualizações. Foi criada uma ima-
gem do disco que serviu como ba-
se para todos os testes, garantin-
do a igualdade de condições.

Feitas as contas,
o título de Best
Buy vai para o pro-
duto da Kaspersky
Labs por uma mar-
gem muito peque-
na - apenas meio
ponto. O Personal
Security Suite
1.1.53 foi seguido
de perto pelas soluções da F-Secu-
re, McAfee, Symantec e Trend Micro.
O produto da empresa russa, que
reúne antivírus, firewall e anti-spam,
não está na lista dos mais comple-
tos, mas se destacou nos testes de
desempenho com a identificação do
maior número de pragas virtuais,
com 75 ameaças do total de 87.
Além disso, brecou 90% das men-
sagens de phishing scam, impedin-
do que e-mails fraudulentos que se
passavam por charges do site Hu-

mor Tadela, fotos sensuais da atriz
Samara Felippo ou cobranças da
Embratel, entre outros, instalassem
cavalos-de-tróia e spywares utiliza-
dos para o roubo de números de
contas bancárias e senhas. Também
foi o pacote que verificou o maior

volume de arquivos, teve
baixo consumo de me-
mória e trabalhou ade-
quadamente quando o
assunto foi firewall, bar-
rando todas as investidas.

Mas quem optar pela
solução da Kaspersky
não deve esperar um
programa dos mais fá-

AVG 7.1 +Firewall, da
Grisoft: interface
antiquada, mas bom
desempenho no
combate aos golpes
que chegam por
correio eletrônico

Quando o assunto é facilidade
de uso, merecem destaque o In-
ternet Security Suite 2006, da
McAfee, e o Norton Internet Secu-
rity 2006, da Symantec. Ambos
trazem interface intuitiva em por-
tuguês e grande volume de recur-
sos. O produto da McAfee agrupa
os programas VirusScan, Personal
Firewall Plus, SpamKiller e Privacy
Service, disponíveis a partir de um
console central batizado como
Security Center. Inclui ainda recur-
sos para controle de acesso à in-
ternet, indicados para pais preocu-
pados com a navegação de seus
filhos pequenos. Nas provas de
desempenho mostrou performance
apenas regular, a exemplo do Nor-
ton Internet Security 2006. A solu-
ção da Symantec, que também
traz antivírus, firewall, anti-spam e
controle de conteúdo, facilita a vi-
da do usuário ao automatizar fun-
ções como o acesso à internet de
programas vitais para navegação,
como o Internet Explorer ou o

aplicativo Generic Host.
Outra ferramenta amigável testa-

da foi o PC-cillin Internet Security
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ceis de utilizar. Disponível em in-
glês, o produto não possui uma
interface centralizada, o que difi-
culta o acesso aos recursos. Tam-
bém surge como o pacote mais
caro, cotado a 149 reais.
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2006, da Trend Micro. Apesar de
ter sido avaliada em sua versão
em inglês (o produto em portu-
guês deve estar disponível em
março), a suíte mostrou facilidade

para instalação e navegação, além
de recursos como detecção de in-
trusos em redes sem fio. Nas pro-
vas de desempenho, o programa
também não empolgou. Encontrou
66 ameaças de 87 possíveis e bar-
rou 60% das fraudes online.

Seu filho costuma extrapolar no
uso da internet? Entre os vários re-
cursos do pacote Internet Security
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2006, da empresa finlandesa F-Se-
cure, há a trava de tempo, que per-
mite limitar o horário de navegação,
além da ferramenta para a restrição
de acesso a sites. A solução permite
a criação de relatórios detalhados
sobre varreduras e pragas identifica-
das e inclui notícias sobre seguran-
ça. Pena que todas as ferramentas
estejam em inglês.

Mais conhecida por seu eficiente
firewall ZoneAlarm (que tem versão
gratuita para download), a Zone
Labs reúne no ZoneAlarm Internet
Security Suite, além de antivírus, fi-
rewall e anti-spam, soluções como

software para proteção de progra-
mas de mensagens instantâneas,
detecção de acesso a rede sem fio
e controle de informações sigilosas.
Para completar, sua navegação é

bem intuitiva, apesar de o software
estar disponível em inglês. Mas
mostrou um desempenho modesto
na identificação do lote de ameaças
usado no teste.

Quem busca uma opção econô-
mica pode contar com o Titanium
2006 Antivírus + Antispyware, da
Panda, ou o AVG 7.1 + Firewall, da
Grisoft. O primeiro está cotado a
72,90 reais e o segundo sai por 129
reais, mas sua licença é de dois
anos_de uso, contra um ano de to-
dos os outros pacotes avaliados. Ao
ser instalado, o Titanium já fez uma
verificação rápida do equipamento e
apontou 20 spywares. Em seguida,
identificou um "invasor" na rede Wi-
Fi utilizada nos testes. Detalhe: era a
própria máquina utilizada por PC
WORLD que, ao ter seu acesso blo-
queado, parou de se conectar à web.
O produto da Panda também foi o
único a permitir a conexão durante o
LeakTest (grc.com/lt/leaktest.htm),
que avalia a segurança do firewall.
Com uma interface que lembra o ve-
lho Windows 3.1, o AVG 7.1 + Fire-
wall é um produto enxuto que reúne
antivírus e ferramenta para combate
à ação de hackers. Apesar de seu
bom desempenho ao enfrentar os
golpes de phishing, foi o penúltimo
em identificação de pragas. (DS)



Barreira
econômica
Quer proteger seu
computador sem colocar
a mão no bolso? Há várias
opções gratuitas de
softwares de segurança

Dinheiro não é desculpa para seu
computador ficar desprotegido. Mes-
mo quem não quer investir um tos-
tão pode instalar softwares que ga-
rantam um bom nível de segurança
- e não. estamos falando de pirata-
ria. Confira o que oferecem oito pro-
gramas de segurança grátis.

ANTI-SPYWARE
Os spywares são um tormento. Pro-
va disso é a enxurrada de ofertas de
softwares na web para combatê-los.
Avaliamos três opções gratuitas. Os
resultados na varredura do sistema
são bem distintos por conta da for-
ma como cada um encara os coo-
kies (que nem sempre representam
uma ameaça à segurança).

O Spybot - Search & Destroy, de
Patrick M. Kolla, está disponível em
vários idiomas, incluindo o portu-
guês do Brasil. Ao ser instalado, lo-
go avisa que, ao remover adwares,
os programas hospedeiros podem
deixar de funcionar. A solução para
os problemas gerados pela remoção
poder estar na função de backup do
produto. Para checar 34.615 arqui-
vos, o programa levou cerca de cin-
co minutos e encontrou 30 itens,
dez deles cookies.

Disponível em inglês, o Ad-Aware
SE Personal, da Lavasoft, tem inter-
face mais simples e permite várias
opções de varredura. Porém, não
oferece proteção em tempo real,
disponível apenas na versão paga
do produto. Na avaliação, varreu
75.122 objetos em apenas 2minl4s,
e encontrou 14 problemas conside-
rados críticos (12 deles cookies),
além de 16 ocorrências apontadas
como menos importantes.

E a Microsoft também tem sua
ferramenta grátis contra espiões. O

AntiSpyware Beta l, em inglês, não
oferece nenhuma dificuldade no pro-
cesso de configuração. Na primeira
varredura completa do sistema, le-
vou 5 minutos para analisar 10.667
objetos e identificou cinco proble-
mas com mais de 50 itens relacio-
nados. Entre os problemas encontra-
dos, um cavalo-de-tróia ignorado
por todas as outras ferramentas.

Ad-Aware SE Personal
Avalição: 7
www.pcworld.com.br/adaware

Microsoft AntiSpyware Beta 1
Avaliação: 7
www.pcworld.com.br/msantispyware

Spybot - Search & Destroy
Avalição: 7
www.pcworJd.com.br/spybDt

ANTIVÍRUS
Gratuito apenas para uso sem fins
comerciais, o AVG Free Edition é
muito parecido com a versão paga.
Ao ser confrontado com os mesmos
vírus utilizados no teste de pacotes
de segurança pagos, a edição sem
custo brecou exatamente o mesmo
número de ameaças (64 pragas, em
87 possíveis) - um desempenho ra-
zoável. Porém, não espere textos em
português nem suporte técnico.

Muito mais amigável que o AVG,
o Avast! 4 Home Edition traz interfa-
ce em vários idiomas, inclusive o
português, e foge do visual sério dos
programas antivírus. É possível até
escolher diferentes skins. Sua insta-
lação e configuração são fáceis. En-
controu uma praga? O programa,
que monitora o sistema em tempo
real, exibe mensagens bem explica-
das. Nos testes, teve bom desempe-
nho, identificando 73 ameaças.

Detecção também não é pro-
blema para o BitDefender 8 Free
Edition. Seu resultado foi seme-
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lhante ao apresentado pelo Avast.

Porém, o próprio fabricante ad-
verte que o produto é mais indi-

cado como scanner de programas

do que como uma solução com-

pleta de antivírus, já que não pos-

sui proteção em tempo real. Sua

interface em inglês é simples e

funcional e permite atualizações

automáticas.

Avast! 4 Home Edition
Avalição: 8
www.pcworld.com.br /avast4

AVG Free Edition
Avaliação: 7
www.pcworld.com.br/avgfree

BitDefender 8 Free Edition
Avaliação: B
www.pcworld.com.br/bitdefenderfree

FIREWALL
O Kerio Personal Firewall 4 Free Edi-

tion é uma versão com limitações

do produto comercializado pela Ke-
rio Technologies, destinada apenas

ao uso não-comercial. O programa

(em inglês ou alemão) é instalado

inicialmente com todas as funções e

depois de 30 dias perde algumas

funcionalidades (não bloqueia

scripts, anúncios ou pop-ups), mas

mantém recursos como filtro de pa-

cotes e controle de integridade. Nos

testes, brecou todas as ações.

Mais amigável que o Kerio, o

ZoneAlarm, da Zone Labs, traz tu-

torial bem didático e sua configu-

ração é bastante fácil, mesmo es-
tando em inglês. Ao identificar al-

guma atividade suspeita, ele exibe

mensagens de alerta, perguntando

ao usuário o que fazer. Para ajudá-

lo nas decisões, traz informações

adicionais da internet. Em alguns

casos, porém, as dicas não ajudam

a resolver o problema. Barrou to-

das as tentativas de ataques e

manteve o computador "invisível"

na internet. (DS)

Kerio Personal Firewall 4 Free Edition
Avalição: 7
www.pcworld.com.br/keriofree

ZoneAlarm
Avaliação: 8
www.pcworld.com.br/zonealarm

Confira outras ferramentas gratuitas de segu-
rança em www.pcworld.com.br/seguranca

BOT
Ameaça híbrida que reúne funções de
worm - uma vez que se propaga automati-
camente ao explorar vulnerabilidades pela
internet - e programa espião - ao contro-
lar remotamente o computador afetado.
Equipamentos atacados passam a atuar
como zumbis, sendo utilizados para ações
como ataques em massa a sistemas .

CAVALO-DE-TRÓIA
Software nocivo que se passa por um pro-
grama legítimo (como um cartão virtual
ou um game) para iludir os usuários, in-
fectar sistemas e abrir as portas do com-
putador para hackers.

DoS
Do inglês Genial of Service (negação de
serviço). Estratégia de ataque utilizada
por hackers que consiste em disparar
um grande número de requisições a um
sistema, tornando-o indisponível.

HACKER
Originalmente utilizado para designara
pessoa com grande conhecimento so-
bre informática, o termo foi adotado

como um sinônimo para identificar
pessoas que invadem sistemas ou alte-
ram páginas na internet.

KEYLLOGER
Ferramenta que captura as seqüências
de teclas digitadas pelo usuário do
computador contaminado e as envia
para criminosos pela internet.

MALWARE
Termo genérico utilizado para identifi-
car os programas que realizam ativida-
des prejudiciais ao equipamento ou às
informações dos usuários.

PHISHING SCAM
E-mail não solicitado que tenta con-
vencer o destinatário a fornecer dados
pessoais em sites falsos ou mesmo a
baixar programas que sirvam para o
roubo de dados, como número de con-
tas e senhas bancárias,

ROOTKIT
Pacote de programas criado para ca-
muflar softwares e garantir a ação de
um hacker em um PC vulnerável.

SPAM
Correio eletrônico não solicitado. Inicial-
mente, era apenas uma ferramenta para
a divulgação de produtos e serviços, mas
se transformou na principal forma de dis-
seminação de pragas e golpes virtuais.

SPYWARE
Programa destinado a coletar informa-
ções sigilosas e a monitorar o compor-
tamento do usuário de um computador
invadido. Ao se conectar à internet, os
dados são enviados a terceiros.

VÍRUS
Utilizado popularmente para classificar
todo tipo de praga virtual, o vírus é, tec-
nicamente, um programa capaz de se
propagar com a inserção de cópias de si
próprio em outros softwares e arquivos.

WORM
Palavra que, em inglês, significa verme,
o worm é uma ameaça capaz de se
propagar automaticamente por redes
como a internet. Ao contrário dos vírus,
não insere cópias de si próprio em ou-
tros programas.
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A dez
passos da
proteção
Se você tiver uma hora
livre, reforce as portas de
seu computador contra
ameaças da internet,
novas e antigas

A cada nova onda de vírus de computador, espiões e spam, talvez você sin-

ta vontade de tirar o pó da boa e velha máquina de escrever. Mas a segu-

rança virtual pode ser eficaz sem ser uma tarefa árdua. Para manter seu

equipamento, seus programas e seus dados seguros contra ameaças atuais

e futuras, separamos essas dez dicas rápidas e fáceis.

CORRIJA AUTOMATICAMENTE

Certifique-se de que o Win-

dows esteja ajustado para

atualizar a si mesmo. No XP, clique

em Iniciar/Painel de Controle/Cen-

tral de Segurança (se você estiver no

modo de exibição por catego-

ria)/Atualizações Automáticas. No

2000, escolha Iniciar/Configura-

ções/Painel de Controle/Atualiza-

ções Automáticas. Em ambas as ver-

sões, verifique se a opção Automáti-

ca (Recomendado) está selecionada.

O Windows pode informá-lo antes de

baixar um update ou você mesmo

pode instalá-lo manualmente. Os

passos e as opções são ligeiramente

diferentes no Windows 98 e Me.

NÃO ESPERE PELO WINDOWS

Se seu computador está

desligado há mais do que

apenas alguns dias, não espere que

a atualização automática do Win-

dows apareça. Faça do site Windows

Update sua primeira parada na in-

ternet. Além disso, pode haver um

atraso entre um patch ficar disponí-

vel e o Windows Update oferecê-lo a

você. A Microsoft libera patches do

Windows na segunda terça-feira de

cada mês. Para se garantir, procure

atualizações manualmente a cada

duas semanas. E não se esqueça de

ajustar suas ferramentas antivírus e

anti-spyware para que sejam atuali-

zadas automaticamente (ou procure

atualizações por conta própria).

USE O MONITOR DE

SEGURANÇA DO XP - O

acréscimo mais bem-vindo

do Windows XP Service Pack 2 é o

Windows Security Center, que alerta

você quando a proteção por firewall e

antivírus do seu computador está de-

sabilitada ou desatualizada. Ainda as-

sim, o firewall do próprio XP só pro-

tege seu computador de pragas que

chegam - não o alerta para tráfego

suspeito que sai. Recomendamos

que você desabilite o firewall do XP e

use o da Zone Labs (ZoneAlarm) ou

de qualquer outro fornecedor que

proteja nas duas direções.

EXIBA EXTENSÕES

Alguns vírus disfarçam-se

de tipos de arquivo inofen-

sivos, acrescentando uma extensão

fictícia perto do fim do nome -

funnycartoon.jpg.exe, por exemplo -

na esperança de que seu sistema

esteja ajustado para ocultar tais ex-

tensões (o padrão no Windows XP e

no 2000). Você vê ".jpg", mas não

".exe". Para facilitar a detecção des-
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ses espertalhões, abra o Windows

Explorer ou qualquer janela de pas-

ta e clique em Ferramentas/Opções

de Pasta/Modo de Exibição. Certifi-

que-se de que a opção Ocultar as

Extensões dos Tipos de Arquivos

Conhecidos esteja desmarcada.

DICA EXTRA - Para obter o

panorama mais completo

do seu setup do Windows,

marque Mostrar Pastas e Arquivos

Ocultos e desmarque Ocultar Arqui-

vos Protegidos do Sistema Opera-

cional (Recomendado).

RESGUARDE O INTERNET

EXPLORER- Muita gente

acha o nível de segurança

Médio do l E 6 condescendente de-

mais com controles ActiveX, outros

programas pequenos e scripts. Acti-

veX e JavaScript possibilitam recur-

sos da web úteis, como formulários

de pedidos e scans de segurança,

mas também executam código ma-

licioso e proporcionam acesso de

ameaças ao seu sistema. Para tor-

nar o IE mais seguro, clique em

Ferramentas/Opções da Internet,

abra a guia Segurança e pressione

o botão Nível Personalizado, sele-

cione Alto no menu drop-down na

parte inferior da caixa de diálogo

Configurações de Segurança e cli-

que em Redefinir, Sim e OK.

Infelizmente, ajustar o IE para a

configuração de segurança Alto po-

de fazer o navegador desencadear

uma saraivada de alertas e pop-ups

com pedido de permissão toda vez

que você visita um site. A solução é

acrescentar os sites que você aces-

sa com freqüência à lista Sites Con-

fiáveis: escolha Ferramentas/Op-

ções da Internet/Segurança, clique

no ícone Sites Confiáveis e depois

no botão Sites. Digite o endereço

que quer visitar sem ter problemas,

clique em Adicionar e repita o mes-

mo procedimento conforme neces-

sário. Não se esqueça de desmar-

car a opção Exigir Verificação do

Servidor (https:) Para Todos os Si-

tes Desta Zona. Quando terminar,

clique em OK duas vezes.

DEIXE O FIREFOX MAIS

SEGURO - A única maneira

de bloquear JavaScripts si-

te por site no navegador gratuito Fi-

refox, da Mozilla Foundation, é bai-

xar e instalar o add-in NoScript,

criado por Giorgio Maone. O NoS-

cript coloca um alerta na parte de

baixo de todas as páginas web visi-

tadas que usam JavaScript. Clique

na barra para ver opções para auto-

rizar scripts no site (permanente-

mente ou temporariamente), blo-

quear scripts e outras operações O

programa também abafa animações

Flash e outros plug-ins do Firefox,

mas lembre-se de que, se ficar sem

Flash, você perderá parte do conteú-

do mais rico da web. O NoScript é

gratuito, mas o autor aceita doações

em www.noscript.net.

TRATE LINKS DE E-MAIL COM

CUIDADO - Se um vírus in-

fectar seu computador, é

provável que ele tenha pegado ca-

rona em um e-mail. Para reduzir o

risco de uma contaminação desse

moda, não clique em links em men-

sagens suspeitas (o texto na men-

sagem pode mascarar o verdadeiro

endereço na web). Digite a URL na

barra de endereço do seu navega-

dor manualmente ou vá à página

inicial do site e navegue para a pá-

gina em questão.

ESQUADRINHE ANEXOS

Examine cada anexo de e-

mail que você receber

com um software antivírus antes de

abri-lo. Em vez de dar um duplo cli-

que no anexo para abri-lo instanta-

neamente, salve o arquivo em um

disco no computador, abra o Win-

dows Explorer, clique com o botão

direito no arquivo e escolha a opção

para varrê-lo em busca de vírus.

Melhor ainda, ajuste seu software

antivírus para varrer automatica-

mente e-mail recebido e enviado.

FECHE O PAINEL DE
VISUALIZAÇÃO - Algumas

mensagens nocivas só

precisam ser abertas na janela de

visualização do programa de e-mail

para fazer o trabalho sujo. Por isso

recomendamos que você feche esse

painel em todas as caixas de entra-

da. No Outlook 2003, clique em Exi-
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bir/ Painel de Leitura/ Desativar

(imagem abaixo). No Outlook Ex-

press 6, clique em Exibir/Layout e

confirme se a opção Mostrar Painel
de Visualização está desmarcada.

No Thunderbird 1,5, clique em Exi-

bir/Layout e confirme se a opção

Painel de Mensagem está desmarca-

da (ou pressione a tecla F8 alterna-

damente para ativar e desativar o

painel de visualização).

LEIA E-MAILS EM TEXTO

SEM FORMATAÇÃO

Tendo em vista que

muitas pragas de e-mail se

apoiam em código HTML para

atingir suas metas, você pode de-

tê-las vendo suas mensagens co-

mo texto sem formatação. No Ou-

tlook 2003, clique em Ferramen-

tas, selecione Opções, abra a guia

Preferências, clique no botão Op-

ções de Email e marque Ler Todos

os Emails Padrão Como Texto

Sem Formatação. No Outlook Ex-

press 6, escolha Ferramentas/ Op-

ções/Ler e clique em Ler Todas as

Mensagens em Texto Sem Forma-

tação. No Mozilla Thunderbird, se-

lecione Exibir/ Formatação Co-

mo/Sem Formatação, (pcw- EUA)

PHISHING
• Não importa quem tenha mandado o e-mail,
se ele for relacionado a informações sobre con-
ta bancária, não confie totalmente.
• SE você receber um e-mail suspeito por algum
motivo, telefone para a empresa em questão.
• Não clique em links de mensagens sus-
peitas. Vá até a página inicial da empresa
por conta própria.
• Experimente a barra de ferramentas NetCraft.
Este utilitário antiphishing (toolbar.netcraft.com)
pode alertar para sites suspeitos.

SPYWARES
• Use software antivírus e firewall. D primei-
ro pode impedir uma instalação imprevista.
Um utilitário firewall que vigie aplicativos
avisa você se um programa adware resolver
aparecer e o detém.
• Use o Internet Explorer somente quando for
absolutamente necessário. ActiveX torna o IE
vulnerável a algumas instalações às ocultas.
Navegadores alternativos, como o Firefox ou
Opera, não o utilizam.

• Determinados tipos de site - particularmen-
te os que oferecem ferramentas para hacking,
varreduras gratuitas em busca de spyware,
pornografia e coisas do gênero - também

tendem a instalar coisas em seu computador
sem seu consentimento. Evite-os.
• Verifique os acordos de licenciamento a ca-
da download e fique atento às referências a
"aplicativos de terceiros" que baixem anún-

cios ou seus próprios updates.
• Rejeite pop-ups de alerta. Anúncios que se
pareçam com caixas de diálogo do Windows
e avisam que você tem spyware instalado
não passam de chamarizes projetados para
conduzir você a sites que, na realidade, ins-
talam programas espiões. Em vez disso, use
um removedor de spyware conhecido.

VÍRUS
• Use software antivírus de boa qualidade.
• Procure updates sempre. Clique com o bo-
tão direito do mouse no ícone do programa
na bandeja do sistema e verifique a data de
definição do vírus. Se ela tiver mais de uma
semana, algo pode estar bloqueando as
atualizações automáticas.
• Se seu software não está atualizando e há
outros sinais de infecção - programas adware
que voltam instantaneamente depois que vo-
cê os remove, por exemplo -, recorra a um
dos serviços online gratuitos de varredura em
Kaspersky.com ou Bitdefender.com,

ATAQUES POR MESSENGER
• Programas antivírus incluem proteção em
tempo real contra worms anexados a mensa-
gens instantâneas. Habilite o recurso

• Tome cuidado especial com mensagens
acompanhadas de links ou anexos, mesmo
que pareçam vir de pessoas incluídas em sua
lista de contatos. Antes de clicar, pergunte ao
seu amigo se ele a enviou. Se não obtiver res-
posta, não clique de jeito nenhum.
• As empresas devem atualizar suas redes
para separar tráfego de mensagem instantâ-
nea interno de tráfego de mensagem instan-
tânea baseado na web. Ou, senão, bloquear
qualquer mensagem da internet.

INVASÃO DE REDES WIRELESS
• Criptografe sua rede Wi-Fi. Quando você
instala uma rede sem fio, é tentador manter
o nome de rede padrão do fornecedor e dei-
xar a rede descriptografada. Mas isso é um
convite para que vizinhos e outras pessoas

sirvam-se de sua conexão com a internet.
Abra o programa de configuração da rede pa-
ra renomeá-la e aplique criptografia Wi-Fi
Protected Access [WPA], Além disso, consul-
te regularmente o site do fabricante em bus-
ca de atualizações de driver e segurança.
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