
Esqueça os hackers em busca
de fama. Hoje, por trás das
ameaças virtuais existem
organizações criminosas com
características de empresas.
E o Brasil ocupa um lugar de
destaque nesse tipo de fraude
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m um edifício nos arredores
do centro de Moscou, um gru-
po de jovens de 20 e poucos

anos luta numa guerra sem fim. Suas
armas são computadores ligados a
várias telas e teclados em que digitam
em ritmo acelerado e barulhento, o que
lhes rendeu o apelido de pica-pau. Em
outra sala está a artilharia pesada: um
computador de grande porte capaz de
descobrir mais ameaças virtuais do
que centenas de humanos reunidos.
Mesmo assim é insuficiente. A cada
hora, 2 mil novos códigos maliciosos
de computador são rastreados pela
equipe da Kaspersky Lab, produtora
russa de programas de segurança da
informação. Se esse ritmo parece inten-
so, saiba que ainda deve crescer muito.

Em 2007, a Kaspersky detectou
2 milhões de ameaças virtuais. Em
2008, esse número saltou para 18 mi-
lhões. Estimativas indicam que, no
ano passado, deve ter quase triplicado,
alcançando 53 milhões. E não é só o
volume que preocupa, mas sua eficá-
cia. Os novos vírus se disseminam de
forma mais discreta, rápida e ampla.
Uma vez que invadem um computa-
dor e são identificados por empresas
de segurança, novas versões são cria-
das para evitar que sejam pegos pelos
programas de antivírus. Com isso, um
único vírus pode chegar a ter 10 mil
variantes. "Há cada vez mais usuários
de internet no mundo", diz Nikolay
Grebennikov, diretor de tecnologia da
Kaspersky. "Infelizmente, muitos de-
les decidem criar esse tipo de negócio."

Grebennikov não usa a palavra
negócio de forma aleatória. Esque-
ça os hackers adolescentes em busca
de fama. Quem está hoje por trás das
ameaças virtuais são organizações
criminosas que funcionam como em-
presas. Em comunidades e fóruns
online, elas ofertam serviços e trocam
dicas. Como a maioria dos integrantes
do cybercrime tem habilidades espe-
cíficas, assumem papéis diferentes
nas operações. Alguns criam vírus

sob demanda. Outros fazem sites ou
enviam e-mails falsos, chamados
phishmg. Há criminosos especializa-
dos em invadir computadores e ven-
der esse acesso, que é usado por outros
para roubar dados. Existe ainda quem
só faz o desvio de contas bancárias e
cartões de crédito, ou usa esse dinhei-
ro para comprar produtos, ou os ven-
de a preços reduzidos para transfor-
mar o furto virtual em dinheiro real.

Reuni-
das, essas organizações formam uma
grande indústria. Estimativas modes-
tas da Organização de Segurança e Co-
operação na Europa indicam que US$
100 bilhões são roubados de usuários
a cada ano. Os danos em propriedade
intelectual e custos com reparos em
empresas chegam a US$ l trilhão, de

acordo com a empresa de segurança
Symantec. No entanto, essas cifras po-
dem ser ainda maiores. "Muitos crimes
não vêm a público", afirma Niels Ma-
cDonald, analista do instituto de pes-
quisas Gartner. "Várias pessoas têm
máquinas infectadas e não sabem."

Nessa indústria, o Brasil tem um
papel de destaque. É considerado hoje
o quarto maior produtor de malwa-
res, como são chamadas, no geral, as
ameaças virtuais. Só perdemos para
Rússia, China e Estados Unidos. Em
spam, o Brasil lidera, com o envio de
7,7 trilhões de e-mails indesejados só
nos 11 primeiros meses do ano pas-
sado. Um estudo da Cisco, empresa
de infraestrutura de telecomunica-
ções, aponta ainda que a populari-
zação da banda larga sem uma igual
adoção de produtos de segurança da
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informação deixaram o Brasil vul-
nerável à ação de cybercriminosos
de outros países. "Muitos usuários,
principalmente os da classe C, con-
sideram supérfluo se proteger. Não
estão acostumados ao mundo onli-
ne e não sabem os riscos a que estão
expostos", diz Samuel Cardoso, ana-
lista do instituto de pesquisa IDC.

Esse comportamento, associa-
do ao crescimento de quase 300%
das transações bancárias online no
país nos últimos nove anos, levou a
outra especialização brasileira no
cybercrime: o banker, roubo de dados
bancários com cavalos de troia. Esse

"tipo de código malicioso é uma das
ameaças virtuais mais populares do
mundo hoje e concorre com worms,
botnets e spywares (veja quadro abaixo),

Essa sofisticação do crime virtu-
al afetou a indústria de softwares de
informação, que precisou correr atrás
do prejuízo e desenvolver novas tec-
nologias. Hoje, os antivírus não che-
cam apenas as ameaças já conhecidas
e incluídas em listas negras. Também
monitoram toda e qualquer ativida-
de do computador para identificar

ataques de novas fontes. Criptogra-
fam dados para impedir sua leitura
por criminosos e criam ambientes
virtuais para rodar programas mais
vulneráveis. Tudo isso para impe-
dir a infecção das máquinas. Mas em

muitos casos essas empresas conti-
nuam a ser superadas pelos crimino-
sos. "O crime virtual cresce porque
é um negócio fácil. Às vezes, requer
só um computador e uma conexão
de internet", diz Eugene Kaspersky,
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fundador e CEO da fabricante russa
de softwares de proteção. "O negócio
oferece baixo risco. Como esses crimi-
nosos estão em outros países, a polí-
cia local não consegue investigar. Há
prisões, mas os espertos ficam livres."

Kaspersky acompanhou de perto
essa evolução do cybercrime. Formado
pelo Instituto de Criptografia, Teleco-
municações e Ciência da Computação,
em Moscou, Kaspersky começou sua
carreira em projetos de tecnologia do
Ministério da Defesa do governo sovi-
ético. Em 1989, a rede mundial de com-
putadores ainda dava seus primeiros
passos, mas com ela surgiam os vírus.
Naquele ano, o computador de Kasper-
sky foi infectado pelo Cascade, vírus
que fazia as letras caírem em cascata
na tela. A partir dali, passou a cole-
cionar e classificar ameaças virtuais,
enquanto tentava criar uma forma de
combatê-las. O primeiro antivírus sur-
giria em 1991. Seis anos depois, ele fa-
ria disso um negócio ao fundar a Kas-
persky Lab com a ex-mulher, Natalya.

Hoje Kaspersky está à frente de
uma equipe de 1,7 mil funcionários

distribuídos por 28 países. Sua em-
presa vem crescendo rapidamente.
Em 2004, faturava US$ 24 milhões.
Apostou forte em pesquisa e desenvol-
vimento, na entrada em novos merca-
dos e num sistema de parcerias com
varejistas e fabricantes. Em 2008, teve
um aumento de 162% na receita, para
US$ 350 milhões. Em 2009, a estima-
tiva é que tenha crescido mais 49%,
bem acima da média da indústria,
de 9%. No mesmo ano, entrou para o
grupo dos 100 maiores fabricantes de
softwares do mundo, segundo o IDC.
Atualmente, ocupa a quarta posição
no concorrido mercado de softwares
de segurança, com participação de 5%.

Aos 44
anos, Eugene Kaspersky é conside-
rado um dos maiores experts em se-
gurança da informação do mundo.
E nada afeito à discrição. Veste-se de
maneira casual, conta piadas e tem
idéias polêmicas. Advoga, por exem-
plo, pelo fim do anonimato na internet
como uma forma de reduzir os crimes
virtuais. Defende a criação de um pas-

saporte digital para todo internauta,
e o bloqueio à rede dos países que se
recusarem a implementar a medida.
No mundo ideal do executivo, haveria
uma polícia internacional dedicada
apenas ao cybercrime. Quando traça
perspectivas para o mercado, Kasper-
sky não poupa nem mesmo seus par-
ceiros. "Sistemas operacionais como
o Windows, da Microsoft, são insegu-
ros por natureza. Melhorar isso impli-
caria restrições para outros fabrican-
tes de software e limitações de suas
funcionalidades. Por isso, não vão
mudar", disse a Época NEGÓCIOS.

Quando não está em reuniões para
supervisionar novos produtos, Kas-
persky roda o mundo para falar sobre
o futuro das ameaças virtuais. Entre
os assuntos mais freqüentes estão ví-
rus como o Conficker, que infectou 10
milhões de máquinas em abril do ano
passado. "É uma exceção. Hoje, os cri-
minosos não querem chamar a aten-
ção do mundo", afirma. "Eles já são
capazes de parar a internet se quise-
rem, mas não devem fazer isso, porque
precisam dela para ganhar dinheiro."

Segundo Kaspersky, são mais
preocupantes os indícios de cyber-
terrorismo que surgem a cada ano.
Por enquanto, trata-se de pessoas dis-
postas a marcar uma posição política.
Foi assim em 2007, quando hackers
russos tiraram do ar vários sites do
governo, de bancos e veículos de mí-
dia da Estônia, em reação à retirada
de um monumento do Exército Ver-
melho do centro da capital do país.
"Eles ainda causam poucos danos",
diz Kaspersky. "Só que cada vez mais
a infraestrutura crítica dos países será
controlada digitalmente. Isso será um
alvo valioso. Mas ainda deve demo-
rar uma década para acontecer."
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