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A propaganda on-line feita por um estudante de Pequim era exatamente o tipo de mensagem 
que deixa as empresas preocupadas na China. "Aceitamos discípulos... Faço controle remoto, 
quebro senhas... Se necessário, entrar em contato com QQ406842807". 
 
Postada em um fórum de hackers chineses, a oferta era apenas uma de milhares de 
mensagens de aliciamento encontradas na internet na China. O problema - conforme o Google 
foi lembrado recentemente - é que as pessoas estão cada vez mais aceitando essas ofertas. Os 
especialistas em segurança de computadores afirmam que a China, com cerca de 400 milhões 
de usuários tem a maior população da internet no mundo, provavelmente ostenta também a 
maior população de hackers do planeta. 
 
No mês passado, a China tornou-se a maior fonte de ataques de hackers do mundo, segundo 
um relatório da MessageLabs, um braço de pesquisas da Symantec. A companhia de segurança 
na internet diz que pouco mais de um quarto dos e-mails mal intencionados enviados com o 
intuito de se conseguir acesso a dados sensíveis tem origem na China. "Provavelmente não 
existe mais que mil pessoas na China capazes de produzir ferramentas genuinamente novas", 
diz Eagle Wan, um veterano hacker que hoje trabalha para a IBM. "Mas aqueles que possuem 
um treinamento básico e conseguem ajustar uma máquina e usar ferramentas são centenas de 
milhares." 
 
O Google citou a atuação dos hackers na China como um dos motivos que recentemente o 
levaram a transferir seu mecanismo de busca chinês do continente para Hong Kong. 
Separadamente, hackers invadiram recentemente contas de e-mail do Yahoo de dezenas de 
especialistas em China. O Clube dos Correspondentes Estrangeiros na China também foi 
forçado a fechar seu site na internet, depois de uma série de negações de ataques ao serviço. 
 
Os Estados Unidos e a Europa vêm se concentrando no lado do recolhimento de informações 
sobre os hackers chineses, mas o problema ganhou mais aceitação na China, onde os ataques 
aos cidadãos estrangeiros são apenas uma fração do total de invasões on-line. Funcionários do 
governo chinês e especialistas em internet insistem que a maior parte desses ataques são 
criminosos e não atividades políticas. 
 
Segundo o China Internet Network Information Center, entidade estatal de registro de 
domínios, apenas pouco mais da metade dos "netizens" se depararam com incidentes de 
segurança na internet no ano passado. A maior parte dos casos envolveu vírus e "trojan 
horses" - programas mal intensionados que facilitam o acesso não autorizado ao computador 
do recebedor desses vírus - enquanto as pessoas surfavam na internet. O centro disse que um 
quinto dos usuários tiveram perdas econômicas. 
 
Wan, que continua em contato com a comunidade de hackers chinesa, diz que o cenário 
passou por uma mudança radical desde os dias iniciais. Ele continua envolvido de perto com 
essa comunidade através da Netersky, uma comunidade on-line que ele fundou para transferir 
o conhecimento dos hackers para o reforço da segurança na internet. "Na década de 1990, 
quando a internet na China estava apenas começando, éramos hackers patriotas", lembra ele. 
"Mas agora, a maior parte das pessoas está nisso pelo dinheiro." Alguns hackers veteranos 
estão desenvolvendo, ajustando e vendendo "trojans horses", já que é a única coisa que eles 
sabem fazer, diz Wan. 
 
James Lewis, especialista em segurança na internet do Centro de Estudos Estratégicos & 
Internacionais de Washington, que lidera um diálogo incipiente sobre a segurança na internet 
com acadêmicos chineses e representantes do governo, diz que o governo chinês vê o 
"hacking" principalmente como uma questão de crime na internet. As autoridades chinesas 
insistem que os hackers domésticos estão engajados no crime, e não em espionagem 
industrial. No entanto, dado o número de pessoas envolvidas, há muitas oportunidades para a 
inteligência chinesa se envolver em espionagem. Wan afirma que isso é altamente improvável 



e diz que nunca teve contatos com funcionários do governo. "Mas, sim, não se pode excluir 
essa possibilidade", afirma ele. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 abr. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


