
HA 20 ANOS, em janeiro de 1986, dois
programadores de origem paquistane-
sa, Basit e Amjad, abriram a caixa de
Pandora do mundo digital: criaram o
primeiro vírus informático. Sua infec-
ciosa criação, a qual batizaram de Brain
- também conhecido como "(C) Brain"
-, era transmitida através de um floppy
(disco magnético flexível) e afetava
principalmente o funcionamento do
sistema operacional da máquina.

Infelizmente, a má idéia dos paquis-
taneses não passou despercebida. Ao
contrário, potencializada pelo vertigino-
so avanço tecnológico da última década
(internet, e-mail, comércio eletrônico,
conexões sem fio), a má obra de Basit
e Amjad se consolidou como uma
ameaça real para qualquer pessoa que
utiliza um sistema de computação ou
telecomunicação. Assim, no transcurso
de duas décadas, o mundo acompanhou
o surgimento de vírus como o Melis-
sa (1999, com danos estimados entre
US$ 300 milhões e US$ 600 milhões
em nível mundial), I Love You (2000,
entre US$ 10 bilhões e US$ 15 bilhões
de prejuízos), ou o Sobig.F (2003, entre
US$ 5 bilhões e US$ 10 bilhões).

Durante esses primeiros 20 anos de
vírus digitais, a América Latina tem um
saldo que inclui tanto o papel de vítima
quanto de vilão. Segundo especialistas

da Trend Micro e McAfee - provedores
globais de soluções de segurança em
informática -, uma das características
que distinguem a América Latina de
outras regiões do mundo é o ritmo com
que se expõe a novas ameaças informá-
ticas; o que depende da velocidade com
que os países da região vão instalando
nova estrutura tecnológica. E o avanço
tecnológico na América Latina é uma
tendência irrefreável. "Na América La-
tina se entende que uma empresa pode
estar sem computador; mas, sem ele, o
negócio dificilmente crescerá", afirma
Alexis Garberis, diretor para o setor
de pequenos negócios da Trend Micro
Latinoamérica.

Por isso, como qualquer outra região
do mundo, a partir de uma perspectiva
tecnológica, a América Latina - que
conta com casos tão avançados como
o Chile e áreas nem tão desenvolvidas
como a América Central - não pode
alardear que é território seguro. Inclu-
sive, há características que distinguem
as ameaças digitais que são geridas e
circulam pela região.

AMEAÇAS DE ONTEM E DE HOJE
A América Latina avança na incorpo-
ração de tecnologias de vanguarda.
Entretanto, em temas de segurança da
informática, "ainda que a região acom-

panhe as tendências mundiais, nosso
monitoramento indica uma forte reinci-
dência de vírus bastante antigos", afirma
Garberis, da Trend Micro. Ou seja, a
região ainda tem que se preocupar com
vulnerabilidades que estão associadas a
seu passado tecnológico.

Em todos os países latino-america-
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nos - incluindo as nações que demons-
tram maior avanço -, os provedores
de ferramentas de segurança seguem
detectando "infecções" e problemas que
estão praticamente erradicados (segun-
do Trend e McAfee) em outros pontos
do mundo. O motivo: equipamentos,
servidores e computadores pessoais, que

seguem utilizando versões antigas de
sistemas operacionais e aplicações; em
particular, máquinas que trabalham com
Windows 95 (em PCs) e Windows NT
(usado em servidores).

Mas a região avança. Na verdade,
em termos de desenvolvimento de nova
estrutura tecnológica, a América Latina

é uma das regiões do mundo onde se
registra maior atividade. Países como
México, Brasil, Chile, Argentina e Co-
lômbia continuam avançando na adoção
de conexões de internet de banda larga,
serviços sem fio de vanguarda e plata-
formas para serviços eletrônicos.

Assim, com o impulso na penetração
de serviços de banda larga, os vírus e
ataques do passado recente pouco a
pouco irão desaparecendo. "Quando se
tem acesso de alta capacidade à internet,
se quer um computador novo, um que
seja ideal para aproveitar o serviço",
aponta Dan Molina, estrategista de
segurança da McAfee Latinoamérica.

A má notícia é que, ao mesmo
tempo, o avanço tecnológico abrirá
as portas a perigos mais daninhos e
sofisticados, expondo os países latino-
americanos, com maior amplitude, à
atual elite do crime digital: hackers,
spammers, ladrões de identidade, propa-
gadores de spyware, criadores de vírus,
destruidores de sites, ladrões de dinheiro
eletrônico.

Outra peculiaridade característica
da região: os usuários e as empresas
mais atualizadas, segundo pesquisas da
Trend Micro, utilizam muitos antivírus
e aplicações de segurança de origem
pirata, o que limita a qualidade e o
alcance da proteção. Além disso, na
média das empresas latino-americanas,
há pouca consciência quanto à necessi-
dade de manter uma defesa permanente
e organizada dos sistemas.

Estudos da Trend Micro e McAfee
utilizam o exemplo dos produtos da
Microsoft, plataforma dominante em
todo o mundo e, portanto, a mais ataca-
da pelos criminosos digitais. Quando se
descobre uma nova vulnerabilidade em
algum produto, a empresa de Bill Gates
difunde os patches necessários para
manter a integridade da aplicação. Em
relação a outras regiões do mundo, re-
conhecem os executivos entrevistados, a
América Latina possui uma média baixa
de descarga desses patches.

A pouca atenção ao tema dos
patches, consideram os especialistas, re-
flete uma cultura informática que ainda
não tem demasiado interesse no fator
segurança. Ainda que o panorama regio-
nal indique níveis distintos: "Há países 
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como o Chile, com muita tecnologia
mas com baixo nível de consciência; no
Brasil e México, há consciência mas fal-
ta conhecimento; e há casos como o da
Colômbia, onde há um altíssimo nível
de consciência e habilidade, mas porque
o tema de segurança, em todos os níveis
da sociedade, tem sido prioridade", diz
Garberis, da Trend Micro.

ANJO MAU
Brasil e México são os países latino-
americanos, segundo a McAfee, que
registram os níveis mais altos em
atividade criminosa ligada à infor-
mática. Até pouco tempo, as ações
se desenvolviam principalmente em
nível local. "Mexicanos
atacando empresas
mexicanas, brasi-
leiros atacando
organizações
brasileiras", explica
Molina.

Essas agressões, ao
mesmo tempo, correspondiam
a um perfil político de vandalismo de
pouca importância. Agora, contando
com acessos à internet de maior capa-
cidade e com mais empresas realizando
atividades de comércio eletrônico, as
mentes criminais da América Latina es-
quecem o ativismo e buscam o dinheiro
eletrônico dos usuários.

Além disso, os hackers latino-ame-
ricanos já começam a ser conhecidos,
e temidos, na Europa, Ásia e EUA. Por
exemplo, segundo informe da empresa
Websense, no Brasil, em meados do ano
passado a polícia deteve uma organiza-
ção criminal que, distribuindo um vírus
troyano via e-mail, conseguiu roubar
US$ 37 milhões de contas bancárias
eletrônicas de todo o mundo.

O futuro só reserva sustos maiores,
afirmam os especialistas. Claro que
haverá uma resposta por parte dos
provedores de soluções. Mas eles
mesmos reconhecem que enfrentam
rivais talentosos e incansáveis. Por
enquanto, e há 20 anos do surgimento
do primeiro vírus, a melhor recomen-
dação ao usuário é "conhecer o lugar
que se visita", diz Molina. E os latinos
devem aprender isso o mais rápido
possível. •
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Text Box
Fonte: América Economia, n. 327, p.112-114, 14 ago. 2006.




