
O cibercrime compensa 
Carolina Vicentin 
 
A sabedoria popular diz que o crime não compensa, mas na web ele pode ser muito lucrativo. 
Primeiro, porque os softwares maliciosos (malware), principal arma do cibercrime, não têm 
cara ou endereço, o que dificulta qualquer repressão. 
 
Segundo, cada vez mais as pessoas lançam informações pessoais em seus computadores sem 
tomar o devido cuidado com elas. O desleixo faz com que os bandidos aproveitem o bom 
negócio. Levantamento da Kaspersky, empresa de segurança digital, mostra que, com pouco 
mais de US$ 6 mil, é possível montar uma estrutura eficiente para a prática de crimes on-line. 
O mais impressionante é que o valor volta para o "investidor" depois de ele atacar, em média, 
cinco pessoas. 
 
A conta é feita com base no que os criminosos pagam por dados de e-mail, contas bancárias, 
perfis no Facebook e, até mesmo, no Twitter. 
 
Os especialistas calculam que o desbloqueio de um endereço eletrônico, por exemplo, pode 
custar de US$ 30 a US$ 150 no mercado clandestino. 
 
"O preço varia conforme o domínio que hospeda o e-mail. Alguns são mais difíceis de romper 
do que outros", explica Dmitry Bestuzhev, chefe de pesquisa do Kaspersky Lab na América 
Latina. No caso das contas bancárias, o que determina o valor é o saldo da vítima e a forma 
como o banco opera transações com outras instituições, com mais ou menos exigências de 
segurança. 
 
Geralmente, os cibercriminosos pagam de 10% a 15% do saldo para ter as informações. 
 
FAMOSOS. Essa não é, necessariamente, a troca mais cara entre os bandidos virtuais. No 
mundo on-line, muitas vezes, o prestígio é a moeda mais forte. 
 
"Eu já cheguei a ver criminosos pagando US$ 1 mil por um perfil no Twitter, de um famoso 
político da América Latina", conta Dmitry. Nesse caso, a aposta dos malfeitores é que os 
seguidores de celebridades sempre vão clicar em algum link que o ídolo tenha postado. 
 
"O maior problema é que o dono da conta demora para perceber o ataque e, quando começa a 
investigar, muitas pessoas já foram infectadas", afirma o pesquisador do Kaspersky Lab. 
 
MENTE HUMANA 
 
Armadilhas como essa são baseadas no que os especialistas chamam de engenharia social. 
Basicamente, os vírus de computador exploram dois tipos de vulnerabilidades: as das 
máquinas, de olho em falhas na linguagem de programação, e as humanas, explorando o 
comportamento dos usuários na internet. "Nesse caso, os cibercriminosos jogam com a mente 
humana, enganando o internauta com histórias engraçadas ou bacanas e fazendo o instalar o 
programa malicioso na máquina", esclarece o pesquisador sênior do Kaspersky Lab Stefan 
Tanase. 
 
No Brasil, a maioria das vítimas da engenharia social cai no truque dos bandidos porque se 
deixa seduzir pelo suposto conteúdo de links maliciosos geralmente, arquivos relacionados a 
sexo, pornografia e esportes. "Todo mundo fica com vontade de clicar em uma notícia ou vídeo 
sobre o Ronaldinho, não é?", brinca Dmitry Bestuzhev. Outro problema nacional é a falta de 
hábito de atualizar os sistemas operacionais. Além disso, muitos usuários não têm a licença 
para usar o programa e, com isso, sequer ficam sabendo das atualizações. 
 
"Programas são escritos por humanos e nós não somos perfeitos. Sempre vai haver erros nos 
códigos, algo que interfira na maneira como o sistema deve funcionar. Os vírus aproveitam 
essas vulnerabilidades técnicas para entrar nas máquinas", detalha o pesquisador Stefan 
Tanase. De tempos em tempos, os responsáveis pelo programa ou sistema percebem que há 



janelas abertas e tentam fechá-las; são as atualizações. "Infelizmente, porém, a maioria dos 
usuários não entende a importância dos updates. Afinal, o computador continua funcionando 
mesmo sem fazer as correções", lamenta Stefan. 
 

 
 

 
 

Conversa rápida // Dmitry Bestuzhev, chefe de pesquisa do Kaspersky Lab na 
América Latina 
 
Qual o prejuízo do cibercrime para a economia global? 
 
Todos os setores da economia estão vulneráveis aos modernos ataques cibernéticos, uma vez 
que todos utilizam softwares. Podemos dizer que as pequenas e médias empresas são mais 
propensas aos ataques com êxito, porque nesses negócios não há pessoas especializadas em 
segurança digital. Já as grandes empresas são alvos preferidos para ataques direcionados, que 
não apenas infectam a rede, mas também roubam planos de negócios, dados confidenciais 
sobre trabalhadores e produtos. É difícil calcular uma cifra exata em relação as perdas 
provocadas pelo cibercrime, muitos não são denunciados. Mesmo que haja estatísticas oficiais, 
elas podem não refletir a realidade. Muitas vezes, ataques simples causam prejuízos, porque 
os computadores deixam de funcionar ou funcionam de forma mais lenta. 
 



Muitas pesquisas mostram que o brasileiro é um dos povos que mais tempo fica 
conectado à internet. Isso aumenta a nossa vulnerabilidade? Qual é a nossa posição 
do ranking das "vítimas"? 
 
O Brasil está no Top 20 dos países mais atacados a nível mundial, ocupando a 16a posição. O 
único país latinoamericano que está acima do Brasil na lista é o México, na 14a posição. Em 
termos proporcionais, cerca de 2% dos ciberataques acontecem no Brasil. As nações mais 
visadas são China, Rússia e Estados Unidos, onde há alta taxa de penetração de internet. O 
fato de os brasileiros serem bastante conectados facilita, mas não é a chave da 
vulnerabilidade. Por aí, o principal problema é a educação dos usuários, que ainda não sabem 
lidar com a segurança digital. 
 
Como é o Brasil na produção de malwares? Quem são os cibercriminosos brasileiros? 
 
Não conheço todos eles, mas, em sua imensa maioria, são como artesãos, que vão se 
aperfeiçoando. Aprenderam a programar em escolas técnicas e constróem os malwares com 
linguagem básica, o suficiente para roubar e ter a impunidade necessária. Eles são, 
geralmente, homens entre 18 e 30 anos, que gostam de viver bem e que têm uma imensa 
vontade de se exibir. O nível técnico desse grupo não é espetacular. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 fev. 2011, Seudinheiro, p. B-8.   


