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Só neste mês celulares da China tiveram 1 milhão de ataques  
 
A febre das tecnologias móveis aquece cada vez mais o interesse de consumidores e empresas 
por novas facilidades e modelos de negócios. A evolução desse quadro, porém, não se 
restringe a esse diagnóstico. Com a expansão dos telefones inteligentes, ou "smartphones", e 
dos dados trafegados nesses dispositivos, os criminosos virtuais também estão buscando 
novos alvos de infecção na trilha da mobilidade.  
 
Para José Matias, gerente de suporte técnico da McAfee na América Latina, a criação de 
ameaças para celulares por esses criminosos está deixando de ser motivada apenas pelo 
desafio de burlar um sistema e conquistar fama entre seus pares. Agora, o principal objetivo 
dessas quadrilhas é roubar dados dos usuários e obter lucro com essas práticas.  
 
"A oferta de novos serviços, não só pelas operadoras, e o uso do celular como meio de 
pagamento começaram a atrair a atenção dos atacantes", diz Matias.  
 
Neste mês, um vírus do tipo zumbi, que se propaga pela rede mascarado como um antivírus, 
infectou mais de 1 milhão de smartphones na China, segundo o jornal "Shanghai Daily". Ao ser 
instalado, ele envia dados do chip do aparelho aos "hackers", que passam a controlar o celular 
remotamente para o envio em massa de mensagens de texto (SMS) aos contatos do usuário, 
sem que este saiba, disseminando a ameaça. Em cerca de três semanas, o zumbi causou 
prejuízo diário estimado em US$ 300 mil aos usuários, em virtude dos gastos com SMS.  
 
Dentro dessa corrente, Ricardo Marques, líder de tecnologias para produtos ISS da IBM 
América Latina, cita outro código nocivo, o Zeus, que recentemente ganhou uma variante para 
celulares. Denominada Zitmo, a versão infecta o PC do usuário enquanto ele acessa, por 
exemplo, uma falsa página de banco na internet, sem perceber.  
 
Depois de instalado no PC, o Zitmo pede que o usuário informe o modelo e o número de seu 
celular, com o pretexto de atualizar o cadastro. Logo, o internauta recebe um SMS pedindo a 
baixa de um programa para completar a autenticação de suas transações, prática comum no 
exterior.  
 
O software baixado mascara o Zitmo e permite que o criminoso intercepte todas as mensagens 
que entram e saem do smartphone, inclusive as senhas de autenticação. "A partir daí, é 
possível forjar e completar qualquer transação", diz Marques.  
 
Segundo Leonardo Bonomi, diretor de suporte e serviços da Trend Micro, o fato de os 
smartphones cada vez mais agregarem funções similares aos dos computadores faz com que 
as ameaças sejam bem parecidas. 
 
Bonomi diz, por exemplo, que um ataque antes restrito aos PCs começa a ganhar fôlego nos 
telefones móveis, exatamente por esses aparelhos serem hoje mais um meio de acesso à web 
e ao maior vetor de infecções: os sites comprometidos. "Já existem vírus que 'sequestram' 
arquivos contidos no celular e, para devolvê-los, o hacker exige uma quantia".  
 
O celular como meio de acesso à internet facilita a atuação dos hackers. Isso porque existem 
vários sistemas operacionais diferentes para celular, o que exige a criação de vírus específicos 
para cada plataforma. Mas se esse usuário se conecta à web com seu smartphone, a 
propagação do vírus independe do sistema operacional, pois o aparelho, semelhante a um 
computador, também pode ser infectado por diversas formas, em qualquer site comprometido 
em que navegar. 
 
Além da internet, outra tecnologia vem sendo bastante usada pelos criminosos para superar a 
questão da fragmentação dos sistemas operacionais. Dados da Kaspersky revelam que 49% 
desses vírus são desenvolvidos em J2ME, linguagem de programação comum em celulares 



 
No plano dos sistemas operacionais, a pesquisa mostra que o Symbian, da Nokia, ainda é o 
mais visado, com 38% dos vírus desenvolvidos. "Com o crescimento de smartphones baseados 
em Android, essa plataforma também começará a chamar a atenção dos criminosos", diz Fábio 
Assolini, analista da Kaspersky, que acrescenta como vulnerabilidade o fato de o Android 
permitir que o usuário baixe aplicativos de diversas lojas virtuais.  
 
Em agosto, a Kaspersky descobriu um vírus do tipo cavalo de troia específico para Android, 
chamado FakePlayer. Disfarçado como um tocador multimídia, o programa nocivo é instalado 
no aparelho de um usuário que navega na rede. Depois, o vírus passa a enviar SMS para 
números registrados no exterior pelos hackers. Semelhantes ao antigo 0900 e conhecidos 
como número premium, esses "serviços" são debitados na conta telefônica do cliente, e a 
receita relativa é repassada pela operadora, que desconhece o crime, ao hacker. 
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