
Ameaça aos
negócios virtuais
O CRESCENTE NUMERO DE SPAMS, ZOMBES,
WORMS E CIA., TEM FORÇADO O INTERNAUTA A UMA
ATITUDE MAIS CAUTELOSA NA ABERTURA DE E-MAILS
E COMPRAS ON-LINE. UM CUIDADO QUE PREJUDICA OS
NEGÓCIOS VIRTUAIS, SEJA NA CAPTAÇÃO DE NOVOS
CLIENTES OU EM GASTOS ADICIONAIS PARA DAR MAIOR
TRANQÜILIDADE AOS CONSUMIDORES
por Jackeline Carvalho

O
fenômeno é mundial, até
aqui sem controle e,
excepcionalmente,
preocupante. Os crescentes

casos de invasões de computadores
utilizando os spams como porta de entrada
tem colocado os usuários em estado de
alerta e provocado desconforto entre as
empresas que fazem negócios pela
Internet. Não há estatísticas sobre o
assunto, nem as empresas sabem ao certo
quanto perdem em negócios e
oportunidades, mas o crescente
investimento corporativo em segurança,
reportado pelos vários institutos de
pesquisas mundiais, pode dar uma certa
visão da preocupação.

Um exemplo: segundo a consultoria
Infonetics Research, o mercado mundial
de equipamentos e software para
segurança de redes cresceu 15% em 2005
e atingiu o patamar de US$ 4,3 bilhões. A
área de aplicativos de segurança integrada
e software representou 78% da receita
mundial com redes.

As soluções de IDS e IPS,
respectivamente, sistema de detecção de
intrusão e sistema de prevenção à
intrusão, representaram 14% das vendas.
Os antivírus e gateways ficaram com 8%.
O levantamento indica que até 2009, IDS e
IPS devem apresentar um crescimento de
15% e antivírus e gateway, 13%. Os dados
também concluíram que a receita mundial
de segurança de redes deverá crescer a
uma taxa média anual de 32%, atingindo
US$ 5,7 bilhões até 2009.

São números sintomáticos, que
mostram o aumento do cuidado das

corporações com as suas portas de
acesso, já que os spammers utilizam
diferentes artifícios para convencer
usuários a, com apenas um clique, permitir
a invasão dos seus computadores para
roubo de senhas e informações sigilosas,
desvio de valores em contas bancárias, ou
simplesmente para a transformação da
máquina e sua conexão em banda larga
em um zumbi, utilizado para diferentes
ataques a computadores conectados à
Internet.

Impacto
O professor da Faculdade Rio Branco,

Alexandre Ichiro, vê o
problema com muita
preocupação, primeiro pelo
grande número de novos
usuários na Internet que,
desavisados, se tornam
alvos fáceis dos spammers;
segundo porque pequenas
empresas talvez não
tenham fôlego financeiro
para vencer a corrida
contra os novos modelos
de ataques; e, por fim,
porém não menos
importante, porque mesmo
sem oferecer riscos ao
usuário, o excesso de
spams faz com que o receptor
apague todas as mensagens sem as ler,
o que dificulta a prospecção de novos
clientes pela Internet.

"Empresas mais consolidadas na
Internet ou essencialmente virtuais só
enviam e-mail hoje aos clientes que

claramente fizeram a opção de recebê-los.
Eles têm uma política um pouco mais clara
e segura, mas não estão imunes aos
problemas. Estes negócios são afetados
pelo fato de o usuário perder tempo
apagando o alto volume de e-mails,
quando poderia visitar os sites e realizar
compras, ou simplesmente pesquisar
preços, participando de promoções, etc",
diz o professor.

Os golpes utilizando nomes de
empresas grandes, órgãos públicos e
instituições financeiras, são rapidamente
contidos pelas grandes organizações, com
informações de esclarecimento no seu
próprio site ou em veículos de informação
de grande circulação. Porém, esta é a
primeira fonte de despesa que a empresa
precisa prever simplesmente por estar na
Internet. "Assim que acontece o problema,
a empresa tem que lançar mão de
mecanismos que evitem ou reduzam os
seus prejuízos", informa Alexandre Ichiro,
lembrando dos golpes cíclicos, como os
do Big Brother Brasil, os e-mails que
sugerem ao usuário o cancelamento do
seu CPF em época de declaração de
imposto de renda, ou mesmo os que
oferecem vantagens irrecusáveis, lançando
mão do que os técnicos chamam de
engenharia social.

Esquadrilha
Outro custo inerente ao negócio virtual é

a formação de uma equipe dedicada à
monitoração das transações e proteção do
usuário. "As empresas acabam gastando

mais, porque precisam treinar
pessoas para novos problemas,
contratar profissionais para
novas soluções tecnológicas,
linguagem de programação
diferente ou sistema novo",
enumera o professor Ichiro, que
acredita ser este um caminho
sem volta. "Uma parte do
capital (entre 5% e 7%,
segundo estimativas de
mercado) será fatalmente
direcionado à segurança,
porque os negócios pela
Internet se mostram cada vez
mais eficientes, e há o adicional

"As empresas faziam tudo
eletronicamente, mas na hora
de formalizar a transação
voltavam para o papel, sem
muita segurança no virtual"
Marcos Nader, do Comprova.com
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do conforto ao usuário, o que
tende ao crescimento das
transações", diz.

É o que faz o
MercadoLivre. Stelleo Tolda,
presidente da empresa, afirma
que o tema segurança é de
extrema importância para a
operação do portal de leilões,
apesar de as medições
recentes apontarem que o
índice de fraude
experimentado pelos
consumidores do site está sob
controle, na ordem de uma
transação problemática a
cada 10 mil. Uma boa média dentro do
universo e-Bay, ao qual o MercadoLivre é
associado e pode fazer comparações,
segundo ele.

Mas para chegar a este desempenho, a
empresa mantém uma equipe de 60
profissionais, que se revezam em três turnos
no monitoramento do site, para coibir
atividades ilícitas. Também foi desenvolvida
uma ferramenta que controla transações fora
da normalidade, ou seja, se um vendedor
anuncia um alto volume de uma
determinada mercadoria, a um preço abaixo
da média de mercado, pode fazer soar um
alerta à equipe de segurança, que inicia uma
investigação sobre a procedência dos
produtos e identidade do vendedor.

"Há formas de prevenir e evitar que
algum tipo de problema ocorra no site.
Mas há outras questões que fogem ao
nosso controle direto. Uma delas são os
spams enviados em nome do
MercadoLivre. Nesta área,
nós acabamos inseridos em
um grupo de empresas que
dependem da educação do
usuário, do aculturamento da
sociedade, para que se saiba
o que fazer e, principalmente,
o que não fazer na Internet",
reconhece Tolda.

Em paralelo a ações
institucionais junto à Câmara e-
Net e outras organizações, o
MercadoLivre lançou a sua
própria norma de conduta e
procura orientar os
consumidores para que eles
não cainham em armadilhas.

"Há formas de prevenir e evitar que algum tipo de
problema ocorra no site. Mas há outras questões que
fogem ao nosso controle direto. Uma delas são os spams
enviados em nome do MercadoLivre. Nesta área, nós
acabamos dependendo da educação do usuário, do
aculturamento da sociedade, para que se saiba o que fazer
e, principalmente, o que não fazer na Internet"

Uma parte do capital (entre 5% e 7%,
segundo estimativas de mercado) será

fatalmente direcionada à segurança,
porque os negócios pela Internet se
mostram cada vez mais eficientes"

Alexandre Ichiro, professor da Faculdade Rio Branco

Stelleo Tolda, do MercadoLivre

Uma das orientações diz
respeito à verificação da
autenticidade do conteúdo de
e-mails no próprio site, nunca
no sistema de e-mail da

máquina. Outra alternativa é o serviço Mercado
Pago, um meio de pagamento opcional, que
permite a vendedores e compradores optarem
por diversos meios de pagamento, entre os
quais o cartão de crédito.

"Não temos como evitar que o usuário
responda um a e-mail falso, a não ser que
ele tenha noção de que o meio mais seguro
é entrar no site e verificar a veracidade da
mensagem", dispara o presidente do
MercadoLivre, ao citar também a engenharia
social como uma arma importante dos
spamers, por explorar desejos, anseios,
ganância e medos dos usuários.

Novos negócios
O crescimento do Comprova.com,

serviço de comprovação jurídica de
transações eletrônicas, também é outro
sinal de investimento, e aumento de custo
das empresas, com a segurança. Fundador
do Mercado Eletrônico, Marcos Nader, atual

diretor presidente do
Comprova, conta que seu
foco foi desenvolvido a partir
da necessidade de
comprovação da transação
eletrônica, a formalização
propriamente dita. "As
empresas faziam tudo
eletronicamente, mas na
hora de formalizar a
transação voltavam para o
papel, sem muita segurança
no virtual", destaca.

E a iniciativa vem
apresentando expansão
contínua, segundo Nader,
apesar de ainda ser
considerada inovadora,
dedicada à criação de um
conceito e modelo negócio,
baseados na certificação
digital e registro digital em
cartório, que procuram
emular os serviços físicos no
mundo virtual.

O Comprova.com já tem entre 30 e 40
mil usuários cadastrados (empresas e
pessoas físicas), um saldo acumulado
basicamente em 2005. "O serviço foi
lançado em 2003 e ficamos até a metade
de 2004 dedicados à evangelização do
mercado", diz Nader, esbanjando
otimismo. "Este ano a certificação digital
está sendo muito procurada, o conceito já
está mais consolidado no mercado",
afirma, dando uma idéia do grau de
preocupação de pessoas físicas e
empresas com a onda de insegurança
que ameaça a Internet brasileira.

O que é spam?
Spam é o termo usado para referir-se aos
e-mails não solicitados, que geralmente são
enviados para um grande número de
pessoas. Quando o conteúdo é
exclusivamente comercial, esse tipo de
mensagem é chamada de UCE (do inglês
Unsolicited Commercial E-mail).

O que são spam zombies?
Spams zombies são computadores de
usuários finais que foram comprometidos por
códigos maliciosos em geral, como worms,
bots, vírus e cavalos de trota, Estes códigos
maliciosos, uma vez instalados, permitem que
spammers utilizem a máquina para o envio de
spam, sem o conhecimento do usuário.
Enquanto utilizam máquinas comprometidas
para executar suas atividades, dificultam a
identificação da origem do spam e dos
autores também. Os spam zombies são muito
explorados pelos spammers, por proporcionar
o anonimato que tanto os protege.

Engenharia Social
Engenharia social, dentro da área de
segurança de sistemas computacionais, é um
termo utilizado para qualificar os tipos de
intrusão não técnica, que coloca ênfase na
interação humana e, freqüentemente, envolve
a habilidade de enganar pessoas objetivando
violar procedimentos de segurança. Um
aspecto relevante da engenharia social
compreende a inaptidão dos indivíduos
manterem-se atualizados com diversas
questões pertinentes a tecnologia da
informação, além de não estarem conscientes
do valor da informação que eles possuem e,
portanto, não terem preocupação em
proteger essa informação.
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