
Meio digital é ponto de partida
para fraudes em canais tradicionais
Em 2005, crimes ligados à internet causaram prejuízo de U5$ 67 bilhões a
empresas nos EUA e rombo de R$300 milhões a instituições financeiras no Brasil

CLAYTON MELO

Cavalo-de-tróia, spyware,
malware, worm. Os termos po-
dem parecer divertidos ou, no
mínimo, esquisitos, mas o estrago
que causam não tem a menor
graça. Designam ferramentas que
exercem funções maliciosas ou
captam dados pessoais pela via
digital Eles são a ponta do ice-
berg de um dos grandes males da
vida contemporânea: os crimes
virtuais. E já se foi o tempo em
que invadir o computador alheio
era coisa de moleque aflcionado
por informática. Agora, organi-
zações criminosas protagonizam
a cena contratando hackers para
operacionalizar fraudes, que
podem começar com roubo de
dados na internet e serem efe-
tivadas nos canais tradicionais,
como agências bancárias.

Cientes do perigo, as corpora-
ções investem mais recursos para
evitar as fraudes. Essa disposição
é confirmada por projeções da
consultoria IDC Brasil, cujos da-
dos indicam que o faturamento

do mercado local de tecnologia da
informação terá um crescimento
médio anual de mais de 17% em
dólares entre 2005 e 2010. So-
mente o segmento de soluções
de segurança da informação,
abrangendo hardware, software
e serviços, deverá superar os
US$ 850 milhões no País ao final
desta década. Só as instituições
financeiras investiram R$ 2 bi-
lhões em sistemas de proteção
nos últimos dois anos, segundo a
Federação Brasileira dos Bancos
(Febraban). Assim, o alvo predi-
leto passa a ser o internauta, que
muitas vezes não toma os devidos
cuidados para se proteger - - ou
nem sabe como fazê-lo.

Só para ter idéia da dimensão
do problema, uma pesquisa do
FBI - a polícia federal norte-
americana - - com cerca de 2 mil
empresas dos Estados Unidos
mostra que os crimes ligados à
internet causaram prejuízo de
US$ 67 bilhões no ano passado.
Das companhias entrevistadas,

De Franco: acesso eletrônico viabiliza crime tradicional Morais: ataques aumentam conforme a internet avança

20% afirmaram ter sido atacadas
pelo menos 20 vezes ao longo de
2005; 84% tiveram problemas
com vírus, e 80% foram infecta-
das por spywares. No Brasil, o
rombo nos caixas também não é
de se desprezar. Segundo a Fe-
braban, no ano passado os crimes
digitais causaram às instituições
financeiras um prejuízo de R$

300 milhões, sem levar em conta
o número de perdas de empresas
e clientes. As fraudes digitais,
por sua vez, cresceram sete ve-
zes (600%) em 2005, conforme
dados do Centro de Estudos,
Resposta e Tratamento de Inci-
dentes de Segurança no Brasil
(Cert.br), que monitora a questão
da segurança na rede mundial de
computadores no País. De acordo
com o órgão, as fraudes represen-
taram 40% do total de incidentes
da \veb brasileira.

EXPOSIÇÃO AMPLIADA
Embora os dados assustem,

isso não significa que o caos
esteja instalado. Na verdade, de
certa forma era esperado que os
números relacionados a fraudes
engordassem, passando uma
sensação de aumento do perigo.
Isso porque cada vez mais pessoas
são inseridas no universo digital.
Com a base de usuários ampliada,
maior o tráfego de dados e a quan-
tidade de transações financeiras
efetivadas pela rede, assim como
o grau de exposição a delitos. "Os
ataques aumentam porque cresce
a massa crítica na internet", afirma
Rogério Morais, presidente da In-
ternet Security Systems, uma das
principais companhias do setor de
segurança virtual do mundo.

O fato que levanta maior pre-
ocupação, no entanto, é a "pro-
fissionalização" dos criminosos
do campo digital. Se há alguns
anos eram garotos que invadiam
computadores em busca de no-
toriedade por meio de ataques
quase inofensivos, hoje as ações
visam lucro e são orquestradas
de modo profissional. "Há provas

de que grupos organizados tra-
dicionais subcontratam hackers
para realizar os roubos pela wet
afirma Morais. "A presença do
crime organizado na rede não
é propriamente uma novidade.
Ocorre que a polícia está detec-
tando grupos especializados na
modalidade do crime virtual"
complementa Ana Cláudia Alves.
gerente de produtos de seguran-
ça da Microsoft Brasil.

Uma pesquisa internacional
sobre crimes virtuais encomen-
dada pela IBM contextualiza
melhor a questão. Divulgado
recentemente, o estudo foi feito
em 17 países, incluindo o Brasil
com 3 mil diretores de tecnolgia
da informação (TI) e vice-pre
sidentes dos setores de saúde
finanças, varejo e produção. O i
vantamento mostra que a maioria
dos 150 executivos entrevistados
no Brasil (91%) acredita que gru-
pos criminosos organizados, com
qualificação técnica, estão tiran-
do de cena os hackers individuais.
Na análise global, o resultado foi
de 84%. Em relação ao impacto
financeiro, 71% dos executivos
de TI nacionais avaliam que o
crime digital traz mais prejuízos
às suas organizações do que o cri-
me físico (29%). Esse resultado
também é alto com os 17 países:
58%. Outro dado que chama a
atenção é o que indica que 86%
das empresas ouvidas no Brasil e
66% do total global afirmam que
as ameaças à segurança corpora-
tiva surgem dentro das próprias
companhias.

As investidas realizadas pela
Polícia Federal (PF) mostram
que realmente há grupos mu



bem preparados agindo no País.
Para citar um exemplo, em agosto
do ano passado a PF realizou a
Operação Pégasus, responsável
pela prisão de 128 pessoas acusa-
das de participar da maior quadri-
lha de crimes virtuais do Brasil. O
grupo teria desviado mais de R$
80 milhões. A ação da PF contou
com a participação de agentes em
São Paulo, Minas Gerais, Pará,
Espírito Santo e Goiás. Segundo
a polícia, o dinheiro roubado
era depositado em contas de
"laranjas" ou utilizado no paga-
mento de contas de terceiros. No
golpe, programadores clonavam
páginas de bancos e prepara-
vam as mensagens com o trojan
(programa que executa funções
maliciosas), enquanto outro gru-
po tinha a tarefa de enviar esses
e-mails para internautas.

Outra faceta curiosa é que os
ataques hoje costumam manter
conexões com o "mundo real",
ou seja, começam pela rede, mas
são efetivados na boca do caixa
de bancos. Funciona da seguinte
maneira: por meio de programas
instalados no computador sem
que o usuário saiba, roubam-se
senhas e outras informações ban-
cárias. Para não deixar rastros, os
desvios de dinheiro normalmente
não são realizados pela internet,
mas sim em agências bancárias,
através de pessoas munidas de
cartões clonados. Os saques são
feitos em pequenas quantias,
entre R$ 500 e R$ l mil. "Atual-
mente o objetivo não é invadir os
sistemas por si só, mas, a partir
disso, obter dados para estabele-
cer estratégias para a realização
da fraude em uma etapa seguinte.
O acesso eletrônico é a forma
de viabilizar o crime físico", diz
Fábio De Franco, consultor de
segurança da IBM. "Os bancos
estão se protegendo, por isso é
mais fácil dar o golpe no usuário",
completa Morais.

PREVENÇÃO
Para não cair em armadilhas,

o correto é não abrir arquivos
executáveis, não responder a
mensagens com cartões virtuais
ou informação sobre débitos com
empresas e instituições financei-
ras. Essas são algumas das formas
utilizadas para instalar "espiões"
que roubam senhas. Nem mesmo
a coqueluche do momento esca-
pa: "Por meio do Orkut são envia-
dos links que levam o usuário a
sites criados para copiar dados. É
preciso desconfiar de links rece-
bidos de pessoas desconhecidas",
recomenda Ana Cláudia.

Pior do que a ameaça externa
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é aquela que está bem perto da
vítima. No caso das empresas, o
perigo pode ser o vazamento de
informações confidenciais para
a concorrência, propiciado por
funcionários ou prestadores de
serviço que se beneficiam do aces-
so a dados. Para evitar o risco, em
primeiro lugar é necessário que
haja na organização um profissio-
nal responsável pela segurança
digital com poder de decisão e que
responda diretamente ao presi-
dente da companhia. A partir daí,
desenha-se uma estratégia cujas

ferramentas contemplem tecnolo-
gias de monitoramento, como an-
tivírus, filtros de conteúdo (sobre
a navegação na rede), anti-spam
e firewall, entre outras medidas.
Também é preciso manter o siste-
ma operacional atualizado. "Isso é
importante porque novas versões
eliminam as vulnerabilidades pre-
sentes nos produtos anteriores",
explica Morais.

Como se não bastassem as
arapucas já conhecidas, outras
vão surgindo. Em breve o perigo
pode chegar ao VoIP, o sistema

de telefonia que utiliza a internet.
Segundo Morais, um hacker pode
usar o VoIP - - que é acoplado
à banda larga - - para invadir a
rede ou o servidor do usuário,
obtendo acesso a toda a sua vida
digital. Há também outras pos-
sibilidades. "Já existe spam de
voz. Por meio do VoIP, um hacker
pode, por exemplo, bloquear
ligações importantes. Imagine
o tamanho do problema se isso
ocorrer com uma corretora que
vai comprar ações por telefone",
ilustra o executivo.
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