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Os e-mails já não são mais os grandes vilões quando se fala na disseminação de ameaças de 
segurança pela internet. Redes sociais, resultados em mecanismos de busca e até páginas 
legítimas de empresas viraram armas do arsenal dos criminosos virtuais.  
 
As técnicas variam, mas o intuito é sempre o mesmo: roubar informações pessoais e obter 
lucro com elas. A estimativa de órgãos internacionais é de que os crimes praticados no mundo 
virtual movimentem mais de US$ 100 bilhões por ano em todo o mundo. Com um mercado 
potencial tão amplo, os criminosos estão criando estratégias cada vez mais criativas para 
cometer seus delitos.  
 
Uma das técnicas mais usadas no momento é a inserção dos códigos criados pelos criminosos - 
programas que infectam os computadores - em páginas que recebem grande número de 
visitantes. 
 
Quando o internauta entra num site, seu computador executa o programa simultaneamente à 
abertura da página. Sem que o usuário perceba, outro programa é instalado no PC e abre as 
portas para que informações pessoais, como senhas de bancos e outros dados pessoais, sejam 
capturados e transmitidos aos criminosos. 
 
Muitas vezes, o computador também passa a integrar as "redes zumbi" (botnet, ou conjunto 
de sistemas que se executam automaticamente) e vira uma ferramenta dos criminosos para 
atacar outros internautas.  
 
Segundo Michael Sutton, pesquisador na área de segurança e vice-presidente da americana 
Zscaler, todo esse processo é feito de forma automatizada, por meio de sistemas 
desenvolvidos pelos criminosos para vasculhar a internet em busca de sites que tenham 
alguma brecha de segurança que permita a instalação de tal código.  
 
Em setembro de 2009, o site da Vivo foi vitima desse tipo de ação. Na ocasião, a tele distribuiu 
comunicado orientando clientes a não acessar sites de bancos e a fazer verificações de 
segurança nas máquinas.  
 
A popularidade das redes sociais está transformando os sites financeiros em verdadeiros 
celeiros de ameaças. Diversos ataques já foram registrados em redes como Orkut e Twitter, 
mas uma nova técnica está ficando popular no Facebook.  
 
O sequestro de cliques ("clickjacking") é uma forma de enganar o usuário para que entre em 
uma página, embora tenha visualizado outro endereço. A técnica esconde um botão embaixo 
do outro, sendo que só um deles funciona e encaminha a um site contaminado. 
 
O recurso vem sendo adotado para que usuários recomendem páginas com conteúdo perigoso, 
por meio de botão camuflado sobre o "Like" do Facebook. O usuário clica no botão acreditando 
que terá acesso a determinado conteúdo, mas na verdade está remendando uma página 
contaminada à sua lista de amigos.  
 
Itzik Kotler, executivo de tecnologia da israelense Security Art, diz acreditar que as redes 
sociais estejam substituindo o catálogo de e-mails em programas como o Outlook e em 
mensagens instantâneas, como principal forma de distribuição de ameaças na internet. "Se a 
indicação de uma página é feita por um contato, eu tenho mais tendência a querer visitá-la, 
porque veio de alguém que eu conheço", diz o executivo.  
 
Se a ideia é explorar a credibilidade, os sites de pesquisa são a próxima vítima. Usando 
estratégias legítimas para promoção de endereços, os criminosos colocam referências a sites 
contaminados entre os primeiros que aparecem nas pesquisas por termos populares.  
 



Segundo Sutton, pelo menos um em cada cem resultados dos principais mecanismos de busca 
já se refere a uma página criminosa. "Em alguns casos, são dezenas de resultados", diz. 
 
Na avaliação de Kotler, uma forma emergente de ataques é o que visa o controle das redes de 
telefonia pela internet das empresas. Em setembro, o americano Edwin Andres Pena foi 
condenado a dez anos de prisão por desviar 10 milhões de minutos de chamadas de empresas 
e revendê-los para terceiros, causando um prejuízo estimado em US$ 1,4 milhão. Pena fazia 
isso invadindo os sistemas de provedores de telefonia e redirecionando as ligações. 
 
Para Sutton, a velocidade com que os criminosos criam novos ataques gera a necessidade de 
se repensar a forma como as pessoas e as empresas protegem seus dados. "A proteção tem 
que ser on-line, não pode esperar", diz. Rodrigo Branco, pesquisador sênior da israelense 
Check Point, afirma que os usuários precisam ser menos inconsequentes. "As pessoas não 
pensam que suas máquinas podem ser usadas para atacar outras. É como ter uma arma em 
casa e não se importar se outra pessoas usá-la para cometer um crime." 
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