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Para tuitar sem surpresas desagradáveis
Especialistas ensinam macetes simples, como clicar apenas em links publicados por conhecidos

Carlos Alberto Teixeira

● Bastou que o Twitter se tor-
nasse a moda do momento para
que os hackers de plantão fi-
cassem de olho grande, trans-
formando o ambiente do mi-
croblog em um dos alvos pre-
feridos de seus ataques digitais.
As iscas mais usadas para esses
ataques, como acontece tam-
bém com o e-mail tradicional,
valem-se de características tí-
picas da natureza humana: cu-
riosidade, inocência e ganância.
Mas os antídotos para se pro-
teger, segundo especialistas, são
simples, como clicar somente
em links publicados por con-
tatos conhecidos, entre outros.

Tweets sensacionalistas,
bombásticos ou dramáticos
sobre acontecimentos recen-
tes e importantes são veículos
ideais para divulgar armadi-
lhas. São os chamados ataques
por “engenharia social”. Muita
gente, por exemplo, caiu em
golpes no Twitter por causa de
mensagens e campanhas fal-
sas relacionadas à recente trí-
plice catástrofe no Japão —
terremoto, maremoto e vaza-
mento de radiação.

Homem totalmente pelado
surge na tela: vexame

Pela intensidade e varie-
dade dos ataques via Twitter,
é muito difícil contabilizar
esses ataques.

— Infelizmente é muito di-
fícil obter números certeiros
sobre ataques ou campanhas
maliciosas via Twitter — ex-
plica Joaquin Rodríguez Vare-
la, engenheiro do Laboratório
de Malware da empresa de
segurança Eset, responsável

pela América Latina. — O mo-
tivo é que novos golpes apa-
recem todo dia. Além disso,
alguns ataques são maciços e
só mesmo os funcionários do
Twitter poderiam determinar
o percentual deles que teve
sucesso.

Varela destaca que, pelo
Twitter, mesmo um ataque que
tenha apenas 5% de efetivi-
dade pode ser considerado um
sucesso pelos hackers, pois
pode representar centenas de
milhares de vítimas.

Para ajudar o frequenta-
dor do Twitter a não se meter
em encrenca, os especialis-
tas do Laboratório de Pes-
quisa em Ameaças da Eset,
localizado em Buenos Aires,
recomendam alguns procedi-
mentos simples.

Primeiramente, procure cli-
car somente em links publi-
cados por contatos conheci-
dos. Isso não garante 100% de
segurança, mas diminui bas-
tante os riscos de contami-
nação. Evite também seguir
contatos desconhecidos e sair
confiando cegamente neles.
Com isso, diminui a possibi-
lidade de receber mensagens
contendo armadilhas.

Se o seu instinto tocar um
sininho, levando você a sus-
peitar da legitimidade de um
tweet, use a ferramenta de bus-
ca do próprio Twitter <sear-
ch.twitter.com> para procurar
por partes do texto da men-
sagem. Assim, você poderá ob-
servar repetições exageradas,
que podem indicar tratar-se de
um golpe, e conseguirá tam-

bém saber as opiniões da co-
munidade a respeito da men-
sagem pouco confiável.

Outra manobra, em caso de
suspeita, é verificar se o autor
do tweet ainda está ativo. Em
casos de spammers, o Twitter
chega a excluir suas contas em
algumas horas.

— É preciso tomar cuidado
redobrado com links forneci-
dos por usuários desconhe-
cidos cujas mensagens foram
retuitadas por contatos conhe-
cidos — adverte Varela. —
Muita gente começa a seguir
(follow, no jargão do site) pes-
soas sem saber ao certo quem
são, ou sem fazer uma rápida
investigação sobre o perfil e os
antecedentes delas, por exem-
plo, via Google.

Links encurtados são outra

dor de cabeça, pois podem es-
conder sites altamente prejudi-
ciais ou comprometedores.

— Já passei sufoco na re-
dação. Imagine mais de 300
pessoas naquele ritmo louco e,
de repente, apareceu um link
no Twitter. Cliquei no auto-
mático — conta Rosana Her-
mann, roteirista, apresentado-
ra de TV e blogueira super-
veterana. — Imediatamente
surgiu, em tela cheia, o vídeo
de um camarada totalmente
pelado rodando o... bem, você
sabe. Foi um vexame. Era um
programa executável que não
dava para desligar. Nem pre-
ciso dizer que nunca mais caí
numa dessas.

Antivírus deve estar
atualizado o tempo todo
A melhor maneira de evitar

situações assim escabrosas ou
outras ainda piores, como roubo
de senha e apagamento de ar-
quivos, é instalar no navegador
web um plugin que mostre os
endereços completos ao passar
o mouse sobre links encurtados,
sem precisar clicar neles.

Para isso, Varela recomenda
os plugins “Long URL Please
Mod” (bit.ly/long_url) para Fi-
refox; o “ChromeMUSE - Multi-
URL Shortener/Expander”
(bit.ly/chrome_muse) para o
Google Chrome; e o “Link Spy”
(bit.ly/link_spy) para o Inter-
net Explorer da Microsoft.

Para se manter ainda mais
seguro ao navegar em quase
qualquer ambiente on-line, é
sempre bom usar soluções de
antivírus e de firewall pessoal,
mantendo esses programas
atualizados e em execução o
tempo todo. ■

Koji Sasahara/AP

TWITTER: OS links encurtados podem esconder sites altamente prejudiciais, que roubam senhas e apagam arquivos

Nova versão do navegador Firefox é
baixada 6 milhões de vezes em 1 dia
Sucesso do browser é três vezes maior que o do novo Internet Explorer

● A nova versão do navegador
de internet Mozilla Firefox foi
baixada mais de seis milhões
de vezes nas 24 horas após seu
lançamento. A marca alcança-
da na estreia foi três vezes
maior que a do Internet Ex-
plorer 9, lançado há algumas
semanas pela Microsoft, líder
do mercado de navegadores.
Até a noite de ontem, já ha-
viam sido registrados quase
onze milhões de downloads do
browser da Mozilla.

Lançado dois anos após a
versão anterior, o Firefox 4 é
mais rápido e mais seguro,
além de ser customizável e
trazer um novo design. Ele
também tem versões mobile
para celulares que rodam o
sistema Android, da Google.

Mozilla detém 30% de
participação de mercado
Os downloads do browser

da raposa (o animal é seu mas-
cote) estavam sendo encabe-
çados pelos internautas dos
Estados Unidos, com cerca de
2,5 milhões. O Brasil liderava
na América do Sul, com mais

de 300 mil usuários.
Mesmo com o sucesso ine-

gável da nova versão, o Firefox
3, que chegou há três anos,
ainda possui o recorde de
downloads dos navegadores
Mozilla nas primeiras 24 ho-
ras: oito milhões.

Construído com base em
código aberto, o Firefox con-
quista desde 2004 a simpatia
dos usuários que se opõem ao
poder da empresa de Bill Ga-
tes, chegando ao segundo lu-

gar no ranking de mercado.
De acordo com a firma de

pesquisas StatCounter, o In-
ternet Explorer detém 45% de
participação, enquanto o Fi-
refox responde por 30%. De-
pois vem o Chrome, da Go-
ogle, com 17%.

A StatCounter informou on-
tem que, com o sucesso de
downloads, a versão 4 do Fi-
refox já conseguiu uma fatia de
quase 2% do mercado apenas
nesses dois dias. ■

A VERSÃO 4
do programa

da Mozilla

está mais leve

e mais rápida

Reprodução

Pressionada,
Apple remove
‘cura-gay’
Petição on-line contra
aplicativo foi assinada
por 150 mil internautas
● SÃO FRANCISCO. Tudo indica
que deu certo a mobilização
de milhares de internautas
contra um aplicativo para os
aparelhos portáteis da Apple
que prometia a “cura” do ho-
mossexualismo. Ele não está
mais disponível na App Store,
o que leva a crer que a própria
Apple retirou o software de
sua loja de aplicativos.

Lançado no último dia 15
pela Exodus International,
instituição voltada a gays que
se sentem culpados por sua
orientação sexual, o progra-
ma enviava aos usuários de
iPads e iPhones citações re-
ligiosas como “terapia” para
a homossexualidade.

Essa posição antigay moti-
vou mais de 150 mil pessoas a
assinarem uma petição para a
suspensão do programa. O
abaixo-assinado, no site Chan-
ge.org, foi endereçado ao pre-
sidente-executivo da Apple,
Steve Jobs.

Apple costuma impor
regras rígidas

A Apple ainda não se pro-
nunciou sobre o assunto, mas
a empresa é conhecida por
impor regras rígidas quanto ao
conteúdo, que devem ser obe-
decidas pelos desenvolvedo-
res de aplicativos.

No ano passado, a com-
panhia baniu o aplicativo an-
tigays Manhattan Declara-
tion, criado por um grupo
cristão, depois de cerca de
cinco mil pessoas assinarem
uma pet ição no mesmo
Change.org. ■

Não se esqueça. Dia 28 de março temos um encontro

marcado para debater os desafios, necessidades e as

expectativas de um tema muito importante para o

mundo empresarial: os serviços de telecom.

Algumas presenças confirmadas:

:: Paulo Bernardo | Ministério das Comunicações

:: Antonio Carlos Valente | Telefônica

:: Luiz Eduardo Falco | Oi

:: Sérgio Hart | L’Oréal

:: Firmiano Ramos Perlingeiro | Petrobras

:: Haroldo Muglia Ferreira | Queiroz Galvão

:: Plínio Luis de Figueiredo Neto | Ipiranga

:: Nelson Cardoso | BR

:: Ronaldo Spivak | TV Globo
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