
A maior sensação
da internet vira
alvo dos hackers.
A pergunta
que fica: isso
pode afetar o
sucesso meteórico
do miniblog?
TATIANA VAZ

Twitter e
ESDE QUE PARTIU RUMO AO TELESCÓPIO
Hubble, em uma missão de manutenção do equipa-
mento, o astronauta americano Michael Massimino

envia mensagens pelo Twitter aos seus 256 mil seguidores. A
celebridade Oprah Winfrey estreou seu perfil na rede. O can-
tor Ricky Martin divulgou as fotos de seus filhos gêmeos. Em
Glasgow, na Escócia, o ciclista francês Lance Armstrong reu-
niu 200 escoceses para pedalar com ele depois de anunciar,
por meio do miniblog, que estava na cidade. No Brasil, com a
ferramenta, estudantes organizaram manifestações pedindo a
saída do presidente do Senado, José Sarney. Desde que sur-
giu, em 2006, o site de interação social vem conquistando usu-
ários de todos os cantos do planeta. Até junho, último dado
disponível, o Twitter acumulava mais de 44,5 milhões de
internautas e, desses, cinco milhões são brasileiros. Há pouco
mais de um ano, esse número era de apenas nove milhões de
pessoas no mundo. Só no mês de junho, o site ganhou sete
milhões de novos adeptos. Todos dispostos a responder, ou
melhor, "twittar" a mesma pergunta: o que você está fazen-
do? Essa multiplicação de adeptos chamou a atenção de inú-
meras empresas, que enxergaram na rede um poderoso ins-
trumento de marketing. Mas, assim como aconteceu com
outros portais como Yahoo!, Google e Hotmail, o sucesso logo
atraiu o interesse dos hackers. Tanto que, apenas neste mês,
o Twitter sofreu dois grandes ataques, capazes de tirar sua
página do ar. Em comunicado, o site afirma que está traba-

lhando para controlar a situação. Mas,
com as recorrências desses problemas,
a questão que fica no ar é: qual o
impacto disso na trajetória até agora
ascendente do Twitter?

De acordo com Jeferson
D'Addário, especialista em seguran-
ça da informação, se não oferecer
garantia de sigilo, a rede de relacio-
namentos pode perder muitos usuá-
rios e todo o prestígio que conquis-
tou até agora com a reunião de perfis
de celebridades, como Britney
Spears e até o presidente norte-ame-
ricano Barack Obama. É a confiden-
cialidade de algumas informações
que mantém as páginas dessas pes-
soas no ar e, por conseqüência, atrai
mais e mais usuários em uma veloci-
dade frenética. Além disso, empresas
que utilizam o miniblog podem temer
que suas marcas sejam identificadas
com um ambiente inseguro e sujeito
à ação de criminosos cibernéticos.
Esse tipo de risco é maior para sites
com o perfil do Twitter, segundo afir-
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mou José Nazário, gerente de pes-
quisas de segurança da Arbor
Networks, no blog da empresa. Para
ele, o formato de miniblog torna o
ambiente mais vulnerável para os
ataques de hackers.

A sucessão de invasões começou na
manhã da quinta-feira 6, quando o sis-
tema foi subitamente interrompido. Os
hackers utilizaram o que chamam de
DDoS, no qual os computadores são
programados para inundar o site com
milhões de acessos simultâneos.
Sobrecarregado, o Twitter parou de
funcionar. Antes, a rede havia sido
invadida por um hacker que acessou a
conta do Google Apps de um executi-
vo e enviou planilhas e contratos confi-
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O que é o Twitter
• Fundado

em 2006

• 44,5 milhões
de usuários (dado de junho/2009)

• Crescimento
de cinco vezes em apenas um ano

• 52a posição
no ranking mundial de sites

digital
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stá na mira
denciais dele para um outro site. No
ataque mais recente, o Twitter foi utili-
zado como uma central para controlar
diversas máquinas contaminadas, um
estratagema desvendado pelo especia-
lista Nazário. Segundo ele, um dos usu-
ários do Twitter foi o responsável por
disparar softwares maliciosos por toda
a rede. "E preciso entender que o perfil
dos criminosos mudou. Todos estão à
solta no mundo virtual e, quanto maior
a exposição dos internautas, maior será
o número de vítimas", comenta
D'Addário. Nesse sentido, as compa-
nhias expostas no microblog preci-
sam tomar suas próprias iniciativas
de segurança. Uma das principais pre-
cauções, de acordo com D'Addário, é
ter mais cautela na hora de selecio-
nar as informações que serão divulga-
das no Twitter e criar procedimentos
rigorosos para aceitar e cadastrar
seguidores. "Dessa maneira fica mais
fácil a empresa rastrear o usuário mal-
intencionado no caso de algum inciden-
te na rede", explica o consultor.
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