
Você está sendo traído 
 
E-mails curiosos ou provocativos espalham nas empresas o spyware – um programa que rouba 
informações sigilosas e até senhas de banco. E você confiando no antivírus...  
 
No final de janeiro, pouco antes do fechamento desta edição de AMANHÃ, duas grandes empresas 
especializadas em segurança da informação divulgaram uma notícia preocupante: um novo vírus, 
conhecido como “Kamasutra”, começou a se espalhar por e-mail. A ameaça é carregada em uma 
mensagem aparentemente inofensiva. O texto, bastante amigável, convida o internauta a entrar 
em uma página com imagens do Kamasutra, o famoso livro indiano de arte erótica. Quem cede à 
tentação, porém, acaba abrindo as portas de seu computador a um programa conhecido como 
W32/Nyxem-E, que destrói arquivos do Office – o pacote de softwares de trabalho mais utilizado 
no mundo. “Este vírus se alimenta da vontade das pessoas de receber conteúdo sexual em seus 
computadores”, concluiu a consultoria Sophos, especializada em segurança da informação, em um 
comunicado. E, pelo visto, há vontade de sobra: em apenas 24 horas, o “Kamasutra” se tornou a 
maior epidemia digital do mundo. 
 
Não foi a primeira vez. Todos os dias, milhões de internautas são persuadidos a entrar em sites 
que servem apenas para espalhar o caos virtual. Um dos exemplos mais conhecidos é o da 
mensagem que avisa, em tom de cumplicidade: “Você está sendo traído”. Junto, há um endereço 
no qual, supostamente, podem ser vistas as fotos que comprovam a traição – mas que na 
verdade instala um vírus no computador da vítima. Existem até variações sobre o tema: 
“Verifique suas pendências financeiras”, “Você recebeu um cartão virtual” e até a propaganda de 
um aparelho capaz de aumentar genitálias masculinas são casos famosos. O grande problema é 
que, hoje, essas mensagens não servem apenas para destruir discos rígidos. Agora, os ataques do 
cybercrime têm uma finalidade muito mais onerosa: roubar informações e, se possível, o dinheiro 
da vítima. Isso ocorre graças aos chamados spywares, ou “softwares espiões”. Esses programas 
capturam tudo que é gravado e digitado em um computador, desde um simples relatório até 
senhas de banco. O material coletado é automaticamente enviado para um criminoso qualquer, 
que então aproveita para realizar operações bancárias, fazer compras e até burlar novos 
computadores. O detalhe macabro é que, tal como no caso do “Kamasutra”, a própria vítima é 
quem instala o espião em sua máquina. Nesse caso, não há antivírus que possa impedir o 
contágio. 
 
No dia-a-dia, é fácil identificar os hábitos capazes de tornar uma empresa vulnerável à 
espionagem virtual. Abrir anexos de e-mails suspeitos, anotar ou compartilhar senhas e até o 
simples ato de navegar por um site desconhecido são vias abertas para os spywares. Só em 
novembro de 2005, a associação internacional de combate a fraudes eletrônicas Anti-Phishing 
Working Group detectou 16,8 mil tipos diferentes de phishing – como são conhecidas as 
mensagens que levam o internauta a obedecer ao hacker. É quase o dobro do registrado no 
mesmo período do ano anterior. “As ações de segurança passam pelo tripé Tecnologia, Processos 
e Pessoas. Destes três elos, o mais fraco é o das Pessoas”, afirma Carlos Affonso, diretor regional 
da Módulo Security, consultoria especializada em segurança da informação. Os próprios hackers 
reconhecem que não é difícil obter “ajuda” do usuário para invadir uma rede. “É preciso convencê-
lo a clicar no link que puxa o vírus para dentro da máquina. E a melhor maneira de fazer isso é 
instigando a curiosidade”, conta um profissional de 29 anos, chefe do departamento de 
informática de uma empresa de comunicação e que prefere não ser identificado. “Já consegui 
acessar todos os dados do computador de uma pessoa pelo simples desejo de provar que eu era 
capaz de fazer isso”, relata. 
 
“No passado, os hackers queriam ficar famosos com as invasões. Ultimamente, no entanto, a 
intenção é tirar proveito financeiro”, descreve Paulo Renato Fernandes, diretor de canais da 
Symantec, a fabricante do antivírus Norton. Uma pesquisa realizada pela própria Symantec ajuda 
a vislumbrar essa mudança de comportamento. No primeiro semestre de 2004, quase 54% dos 
vírus detectados pela empresa tinham a função de capturar informações confidenciais. Um ano 



depois, o índice havia crescido para 75%. Enquanto isso, o prejuízo das instituições financeiras – 
as tradicionais vítimas das fraudes – crescia em proporção ainda maior. O Instituto de Peritos em 
Tecnologias Digitais e Telecomunicações (IPDI), especializado em investigação de crimes digitais, 
estima que bancos e administradoras de cartões tiveram um prejuízo recorde de R$ 300 milhões 
em 2005 devido aos crimes via internet. É o triplo do registrado em 2003. E, se depender da 
disposição dos hackers, o volume de perdas tende a aumentar ainda mais. Em 2005, o número de 
tentativas de fraude no Brasil cresceu 579% em relação ao ano anterior, segundo um 
levantamento do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança 
(CERT.br), que monitora os ataques dessa natureza no país. 
 
Adesivo azul – O primeiro passo para afugentar os softwares espiões é fazer o óbvio: manter 
antivírus e proteções de rede atualizados constantemente. As mais novas atualizações já são 
capazes de detectar quando o internauta está navegando nas águas mais perigosas da rede. 
Também é possível recorrer a programas que têm a função específica de eliminar spywares (veja 
o quadro “Navegue com Segurança”, nas páginas anteriores). De resto, é necessário definir regras 
e procedimentos entre os próprios funcionários – para que eles próprios saibam como manter as 
informações da empresa a salvo. Afinal, não há tecnologia capaz de evitar a falha humana. Apesar 
de todos os avanços na área da segurança de informação, cerca de 80% das invasões realizadas 
em redes corporativas ainda contam com a participação direta ou indireta de funcionários ou ex-
funcionários, segundo o IPDI. “Existe muita preocupação com o investimento em equipamentos. 
Mas isso não garante 100% de segurança. Tudo sempre dependerá da ação das pessoas 
envolvidas”, pondera Alfredo Passos, coordenador do capítulo brasileiro da Sociedade dos 
Profissionais em Inteligência Competitiva (SCIP). Até mesmo os blogs (espécie de diário pessoal 
on-line) podem indicar formas de violar o conteúdo sigiloso de uma empresa. “Alguns funcionários 
fazem relatos do cotidiano da corporação e, involuntariamente, acabam revelando brechas para 
quem deseja ter acesso às informações”, ressalta Passos. 
 
Atento ao problema, o Banco Matone, do Rio Grande do Sul, vem implementando algumas 
práticas para garantir que os funcionários não ameacem a integridade de seus dados. 
“Promovemos atividades internas, como gincanas com perguntas sobre as nossas políticas de 
segurança”, conta Guilherme Lessa, diretor de tecnologia do Matone. O banco também adota um 
hábito curioso para reprimir as condutas que coloquem em risco os cadastros de clientes e 
senhas. Cada vez que um funcionário deixa de respeitar as regras de proteção da rede, um 
adesivo azul é colado na mesa do “infrator” em sinal de advertência. 
 
A precaução não é exagerada. Há casos conhecidos de empresas que, devido a pequenos 
descuidos, acabam perdendo informações de valor inestimável. Um dos incidentes mais recentes 
envolveu a Ford. Na metade de 2005, a montadora teve de admitir aos acionistas que alguns 
documentos altamente confidenciais haviam sido roubados. Entre as informações que vazaram 
pela rede estavam as fotos de um novo veículo – coisa que as montadoras costumam guardar 
como segredo de Estado – e o projeto de modernização de alguns modelos já existentes. Isso sem 
contar estudos de mercado e planos estratégicos para novos produtos. Tudo perdido, é claro. “É 
preciso constituir uma gestão de risco nas empresas, pois a segurança da informação já não 
basta”, avalia Rubens Caparica, diretor de consultoria em segurança da Unisys. 
 
Problemas como o enfrentado pela Ford, aliás, podem acontecer com qualquer empresa. Uma 
pesquisa realizada em 2004 pela IBM em parceria com a Cisco Systems revelou que 42% das 
companhias brasileiras sofreram algum tipo de violação no sistema de segurança da informação. 
Mesmo assim, apenas 29% dos entrevistados consideravam a segurança uma prioridade “muito 
alta” no final daquele ano. Para Maurício Gaudêncio, gerente de desenvolvimento de negócios em 
segurança da Cisco Systems, o resultado não deve ser interpretado como um sinal de descaso. 
“Afinal, o Brasil sempre teve muitos ataques”, diz ele. Mas é um indício de que muitas 
corporações enxergam a proteção de seus dados mais estratégicos como um simples acessório. 
Afinal, é difícil enxergar o retorno proporcionado pelos investimentos em segurança da 
informação. “Não se pode medir o benefício. É como um seguro de carro: você só percebe o 



prejuízo que teria se algo acontece com o veículo”, compara Aroldo Yai, especialista de segurança 
da IBM para a América Latina. 
 
Mesmo assim, a tendência é de que as empresas passem a reservar mais recursos para a 
segurança da informação. Só na América Latina, esse setor movimentou US$ 105,2 milhões em 
2004, conforme uma pesquisa realizada pela consultoria Frost & Sullivan. Até 2011, esse valor 
saltará para US$ 371 milhões – e o Brasil tende a ficar com quase metade da bolada. 
 
Traído pelo celular – A pior notícia é que nem os mais polpudos investimentos serão suficientes 
para conter a expansão do cybercrime nos próximos anos. Ao contrário: na medida em que 
surgem novas tecnologias, também cresce o raio de ação dos hackers. O próximo alvo dos 
ataques, por sinal, situa-se em um ambiente ainda novo: o da telefonia IP – também conhecido 
como VoIP. “No VoIP, a voz é transmitida pela internet em formato de dados. Sendo assim, ela 
está exposta a todas as vulnerabilidades de um arquivo que é transmitido pela rede”, raciocina 
Paulo Renato Fernandes, diretor de canais da Symantec. Caso a empresa não tenha mecanismos 
de criptografia para proteger sua rede, as conversas travadas pelos funcionários podem ser 
interceptadas como se fossem um simples e-mail. No entanto, as ferramentas de VoIP 
disponibilizadas pelas grandes empresas já vêm com os devidos dispositivos de segurança – o que 
torna essa tecnologia quase intransponível. “Prova disso é que na Casa Branca só se usa VoIP”, 
relata Maurício Gaudêncio, da Cisco Systems. 
 
A telefonia celular também deverá entrar na lista dos hackers. Atualmente, existem vírus capazes 
de fazer estragos em aparelhos mais antigos. A verdadeira preocupação, porém, é quanto à 
integridade das empresas que utilizam o celular como meio de transmissão de dados – prática já 
bastante comum no setor de serviços. Os especialistas não têm dúvidas de que os hackers 
acabarão descobrindo uma maneira de copiar ou apagar as informações que saem dos aparelhos. 
É uma questão de tempo. “No futuro, os telefones celulares funcionarão como atalho para a 
inclusão digital de quem não pode comprar um computador. Nesse momento, o celular dará 
acesso a dados cada vez mais valiosos e, por isso, será atacado”, prevê José Antunes, gerente de 
engenharia de sistemas da McAfee do Brasil. 
 
Junto com os celulares, todas as tecnologias que visam a dar mobilidade às empresas correm 
algum risco. É o caso dos notepads e notebooks. Nem é preciso ser um expert em informática 
para roubar dados desses aparelhos. Basta ter o equipamento certo. “Hoje, é mais fácil roubar a 
informação fisicamente do que virtualmente. Com uma pen-drive do tamanho de uma moeda, por 
exemplo, é possível carregar uma infinidade de informações em poucos segundos”, destaca 
Maurício Gaudêncio, da Cisco Systems. 
 
Há pouco mais de 20 anos, quando surgiram os primeiros vírus, por exemplo, ninguém imaginava 
que a sofisticação dos crimes de informação chegaria a tal ponto. A maior ameça, na época, era 
um vírus conhecido como “Ping-Pong” – que se manifestava fazendo uma bolinha dançar na tela 
monocromática dos PCs. No atual ritmo das inovações em segurança de redes, quem duvida que 
daqui a 20 anos os spywares não parecerão igualmente inofensivos? 
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