
Hackers pró-WikiLeaks atacam MasterCard e Visa 
 
Ativistas cibernéticos falam em retaliação e causam prejuízos  
 
Operações de pagamento da MasterCard foram prejudicadas ontem por ataque de hackers, 
possivelmente em retaliação à campanha de pressão contra a ONG WikiLeaks. A MasterCard 
havia interrompido o serviço ao WikiLeaks, pelo qual a organização poderia receber doações 
por cartão de crédito. O site da Visa também foi afetado, mas ontem não estava claro que 
outros serviços da empresa teriam sido prejudicados. 
 
A MasterCard disse inicialmente que os ataques "não tiveram impacto" sobre o uso dos cartões 
de crédito pelos consumidores. Mais tarde, a empresa reconheceu que houve quedas 
esporádicas em seu serviço de autenticação de pagamentos online, chamado de SecureCode. 
 
Ontem não havia estimativas de prejuízos. Analistas dizem que o dia era um dos mais 
importantes para compras online, por causa dos prazos de entrega dos produtos para o Natal. 
 
Um grupo anônimo de "hacktivistas", ou hackers ativistas, assumiu pelo Twitter a autoria da 
chamada Operação Payback ("dar o troco", numa tradução livre). "Temos o prazer de lhes 
contar que www.mastercard.com caiu e está confirmado!", dizia uma mensagem no Twitter do 
grupo autointitulado AnonOps, que afirma lutar contra a censura. 
 
Segundo o TechCrunch, blog de tecnologia, a ação foi comandada por hackers do grupo 4Chan 
e por usuários anônimos. Ele teria convidado internautas a instalarem códigos em seus PCs 
para ajudarem em ataques a organizações internacionais que "boicotaram" o WikiLeaks. 
 
"Eles parecem usar computadores próprios", afirmou Mikko Hypponen, pesquisador-chefe da 
empresa de segurança em software finlandesa F-Secure. Questionado sobre quantos indivíduos 
poderiam estar envolvidos, afirmou: "Provavelmente, ao menos centenas; podem ser 
milhares." 
 
A MasterCard teria sido vítima de ataques de distribuição de negação de serviço (DDoS). Quem 
tentou ontem acessar o endereço da empresa, inclusive no Brasil, não conseguia acessar a 
página. 
 
Outros ataques tiraram temporariamente do ar sites controlado por outras companhias ou 
instituições que cortaram relações com o WikiLeaks ou foram acusadas por simpatizantes de 
perseguir o fundador da organização, Julian Assange. 
 
Foram atingidos os sites do Ministério Público sueco, do advogado das mulheres que prestaram 
queixa contra Julian Assange por ataque sexual, da empresa de pagamentos online PayPal e 
do banco postal suíço que congelou uma conta de Assange. 
 
Assange está preso em Londres e pode ser extraditado para a Suécia, para responder a 
acusações de ataques sexuais. Ele nega e diz que é vítima de um complô por causa da 
divulgação de despachos secretos da diplomacia americana. 
 
O Ministério Público da Suécia afirma que a divulgação dos despachos não tem nada tem a ver 
com a ação. Disse que não tem provas de que os ataques contra seu site têm relação com o 
WikiLeaks. "Claro, é fácil pensar que há uma conexão com o WikiLeaks, mas não podemos 
confirmar isso", disse o editor de web do Ministério Público sueco, Fredrik Berg. 
 
O advogado das duas suecas que deram queixa contra Assange disse que as acusações não 
tinham motivação política. "Não tem nada a ver com o WikiLeaks ou com a CIA", disse o 
advogado Claes Borgstrom, cujo site também foi atacado, de acordo com autoridades. 
 
O PostFinance, braço bancário do correio suíço, confirmou que seu site vinha sofrendo 
"ataques de negação de serviço" desde que encerrou a conta de Assange. 
 



A empresa de pagamentos online PayPal admitiu que cancelou o serviço usado pelo WikiLeaks 
para receber doações por causa da pressão do Departamento de Estado dos EUA. Apesar de 
ainda não haver nenhuma decisão judicial a respeito, o governo americano teria advertido a 
PayPal que o WikiLeaks estava praticando atividades ilegais. A empresa disse que precisava 
"proteger a sua marca". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. A11. 


