
As maiores empresas de anti-vírus
do mundo se unem para
combater os invasores virtuais
CRISTIANE BARBIERI

E les não têm armas laser nem carros que andam no teto
dos túneis. Mas a estrutura para monitorar vírus, spy-
wares e outros alienígenas criados para danificar compu-
tadores e roubar informações não deixa de ser impressio-

nante. O laboratório de pesquisa de segurança Avert, da produto-
ra de anti-vírus McAfee, por exemplo, funciona acompanhando o
Sol. Distribuído pelos cinco continentes, monitora 24 horas por dia a
internet, para descobrir epidemias assim que surgem os primeiros
sintomas. A concorrente Symantec, dona do anti-vírus Norton, tem

mais de 20 mil sensores espalhados em
computadores mundo afora, também
acompanhando o padrão da rede. Já a
Trend Micro montou uma equipe de
trabalho batizada de SWAT, como a
polícia especial americana, dedicada a
identificar infecções cibernéticas. Lo-
calizado o inimigo, é dada a largada

para a produção de vacinas que ficam
prontas em, no máximo, duas horas.
Juntas, as três empresas têm fatura-
mento anual superior a US$ 6 bilhões.

Eficiente para boa parte das amea-
ças, a estrutura montada pelas gigan-
tes da segurança não é perfeita. Um
dos problemas mais graves, o código
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invasivo spyware, não causa alteração
no padrão da rede, como o vírus. Por
isso, instala-se em computadores sem
ser percebido. Entranhado em 86%
dos computadores nos Estados Uni-
dos, segundo a entidade National
Cyber Security Alliance, alguns tipos
de spywares maliciosos roubam dados
bancários e senhas dos usuários, cujas
economias desaparecem de uma hora
para outra. Apenas nos EUA, 2 mi-
lhões de americanos tiveram
suas contas bancárias invadidas
em 2004, causando prejuízo superior

a US$ 2 bilhões aos bancos, segundo a
consultoria Gartner Group. O proble-
ma é tão sério que, no mês passado
Symantec, Trend Micro, McAffe, IC-
SA Labs e Thompson Cyber Security
anunciaram uma aliança para pesqui-
sar soluções para o problema. "Nem
todos códigos invasivos são uma amea-
ça", afirma Miguel Macedo, responsá-
vel pela operação brasileira da Trend
Micro, que faturou US$ 622 milhões no
mundo, em 2005. "Cada vez que o
usuário entra num site que o reconhe-
ce, seja o do banco ou da empresa aé-
rea, significa que ele tem um código in-
vasivo em sua máquina". Usado para
monitorar hábitos dos consumidores, o
greyware, como esse código é chama-
do, exige monitoramento do usuário.

Ao criar parâmetros de identifica-
ção e testes de spywares, as empre-
sas serão capazes de fornecer dados
que permitirão a usuário decidir
quais códigos invasivos poderão ope-
rar em suas máquinas. "A padroniza-
ção de nomenclatu-
ras e o compartilha-
mento de informação
possibilitará a cria-
ção de prevenção e
soluções mais efeti-
vas", diz Patrícia
Ammirabile, analis-
ta de pesquisa de ví-
rus da McAffe, US$
987 milhões de recei-
ta em 2005. A notícia é particular-
mente boa para o mercado nacional.
Como é sabido, o País tem um dos
sistemas bancários mais informatiza-
dos e também é um dos maiores cen-
tros de crimes virtuais do mundo. Foi
por meio de spywares que a qua-
drilha desbaratada pela Polícia
Federal, em fevereiro, conseguiu
roubar R$ 300 milhões de corren-
tistas brasileiros. "Há grande
preocupação por parte dos bancos em
proteger seus clientes", diz Orlando
Barbieri, presidente da Symantec no
Brasil, cujo faturamento global em
2005 somou US$ 4,2 bilhões. A inten-
ção é estancar a sangria antes que as
fraudes minem a confiança no uso de
informações seguras pela rede. •

41

Text Box
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