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SEGUNDA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2011

FIO DO BIGODE

‘LA GARANTIA

SOY YO!’
A falha que expôs dados como e-mail e cartão de crédito de milhões de usuários da PlayStation Network, da Sony, é mais um
episódio na discussão em torno de como são guardadas e usadas as informações que você entrega a empresas na base da confiança

●
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Véspera de feriado de Páscoa. O
diretor de arte Lierson Mattenhauerqueriaseacabarcomonovo Mortal Kombat. Mas quando
foi jogar, não conseguiu logar na
PlaystationNetwork(PSN).Anotícia veio via Twitter e Facebook:
a rede havia caído. Era grave.
A PSN ter saído do ar, no fim,
foi o menor dos problemas. AssimcomoMattenhouter,estimase que 100 milhões de membros
da rede tiveram dados como nome, endereço, telefone e número do cartão de crédito expostos
em uma falha de segurança quase sem precedentes.
A rede foi invadida por hackers e até agora não se sabe ao
certo a extensão do vazamento.
“Foram expostos meu nome,
CEP,Facebook, Twitter,time do
coração, cartão de crédito, o nome dos meus amigos”, enumera
o diretor de arte, membro da rede há pouco mais de dois anos.
Os usuários ficaram sem saber exatamente o que é que estava acontecendo com a rede por
pelo menos cinco dias. “Todo
mundo já estava falando sobre o
vazamento de dados quando a
Sony finalmente se manifestou”, diz Marcelo Kronberg, gerente de produto, que também
usa o serviço. A empresa mandou aos usuários um e-mail com
instruçõesdesegurançaeum pedido de desculpas.
Kronberg,porém, não está tão
preocupado: seu cartão de créditocadastradonaredefoicancelado por clonagem três dias antes
do vazamento, e os dados cadastrados estão errados - o endereço que está ali é o do Google, em
Mountain View. “Mas no lugar
dealguémquetemum cartãoativo, endereço preenchido corretamente e uma senha genérica,
eu estaria arrancando os cabelos”, diz ele. “A Sony guardava
todos os passwords em plain
text. Aí é só bater e-mail e a senha roubada com um monte de
serviços por aí, Facebook, Twitter, Gmail e por aí vai.”
Perda. A Sony registrou outra
invasão na segunda passada, 2, e
a verdade é que até agora ninguém sabe ao certo as consequências do problema. Nem de
onde veio o ataque. O que fica
claroéqueosconsumidoresconfiam nas empresas ao fornecer
informações e não têm a garantia sobre como e os dados serão
guardadosecomo elesserãousados. Segundo a Sony, a coleta de
dados aconteceu entre os dias 17
e 19 de abril. Um dia depois, a
PSN foi tirada do ar. Nomes, endereços, e-mails, datas de nascimento, logins e senhas com certezajáforamrevelados– háduvidas sobre o vazamento dos dados bancários dos usuários.
O problema é tão grave – é só

pensar que mais de 100 milhões não deixou o assunto passar em
de pessoas foram atingidas em branco. “Eu estou feliz de não
60 países – que o governo dos terumacontaPSNagora”,escreEUA e até o do Brasil já pediram veu em seu blog, embora deixasexplicações à empresa.
se claro que condenava o ataque
“O caso da Sony é emblemáti- e se solidarizava com as vítimas.
co”, diz explica Danilo Doneda,
coordenador-geral de supervi- Ilusão. “Para todos que acham
são e controle da departamento queeu estou envolvido com isso,
de proteção ao consumidor do eunão soulouco eprefiro nãoter
Ministério da Justiça. Aqui no o FBI batendo na minha porta”,
Brasil, a legislação não prevê pe- afirmou ele, que também apronalidadeparaovazamentodeda- veitou para cutucar a Sony: “A
dos,anãoserque haja algumpre- culpa não é dos engenheiros,
masdosexecutivos, quedeclajuízo comprovado. Mas, deraram guerra contra os
pendendo da extensão
hackers, riram da
dos danos a usuários
ideia de pessoas pebrasileiros, a Sony
“Se não pode
netrando o forte
pode ser multada.
proteger os dados,
queaSonyjáfoi,renão os colete”,
Consciência. O
clamaram incesalertou o diretor do
uso de dados falsos
santemente sobre
Electronic Privacy
no cadastro de brapiratariaecontinuaInformation Center
sileiros que utilizam
ram contratando
a PSN não inviabiliza a
mais advogados quanação judicial. “A oferta do
do precisavam na verdade
serviço já configura uma rela- é de bons especialistas em segução”,dizDoneda,umdosrespon- rança”.
sáveis pelo projeto de lei sobre
Os usuários concordam. “A
proteção e armazenamento de Sony sempre viveu uma guerra
dados pessoais, que está sendo fria contra os hackers ou qualfinalizadopeloMinistériodaJus- quer pessoa que fosse contra a
tiça. “A gente está em um mo- ‘política de segurança’ ou qualmentodeformaçãodeconsciên- quertermousadoparapararhaccia. As pessoas se dão conta dos kers e piratas”, diz Mattenhauer.
riscos só quando acontece um O maior medo dele é o roubo de
grandeproblema.Umaaçãocon- informações pessoais, das setra a Sony é pontual, mas é preci- nhas de Twitter e Facebook e
so criar uma cultura de respeito
aos dados pessoais.”
A Sony está tentando jogar a
culpa do ataque para o Anonymous, grupo de ativistas hackers
que prometeu vingança contra o
processo sofrido por George
Hotz, o GeoHotz, hacker que
destravou o PlayStation 3 para
rodar Linux (e também jogos piratas) e foi processado pela empresa. O Anonymous chegou a
derrubarositedaempresanoinício do mês através de ataques
DDoS, em que múltiplos acessos
tiramapáginadoar.Mas,atéagora, o grupo se limitava a esse tipo
de ação – e não a um crime grave
comoroubodedados.ASonydisse ao congresso americano que
acredita que o grupo seja o responsável porque achou em seus
servidores um arquivo chamado
Anonymous,emqueestavaescrito We are Legion (“Nós somos
Legião”, lema do grupo).
“Eles são hackers. Nós não sabemos onde eles vão fazer o próximo ataque”, disse o porta-voz
da Sony ao Congresso. As operadoras de cartão de crédito não
registraram nenhuma fraude
nos dias seguintes ao ataques o
que sugere para a Sony que a
ação tenha motivações políticas.
O Anonymous disse que desta
vez não fez nada, e George Hotz

principalmente o uso de seu cartão de crédito, que ainda não foi
bloqueado. “Você coloca todos
seus dados pessoais pensando
estar seguro. Qualquer atualização, mapa novo ou missão nova
de umjogo écobrada, e emdólar.
Quando menos imagina, dados
de milhões de pessoas, inclusindo os seus, estão circulando na
internet e sendo vendidos em
blogs e foruns ao redor do mundo! Como confiar novamente?”
Recuperação. A Sony ainda

nãosabearespostaparaessapergunta. A empresa lançará uma
campanhadevalorizaçãoaoconsumidor, com acesso a contas
premium. E, em relação a segurança, garante que uma empresa
foi contratada para uma investigação sobre o vazamento e serão
adotadas tecnologias mais avançadas de criptografia e proteção
de dados. Os servidores também
mudarão de local. O PS3 terá um
softwaredeatualizaçãoobrigatória que pedirá aos usuários para
mudarem suas senhas. O prejuízo da Sony pode passar de US$
24 bilhões.
O recado do diretor do Electronic Privacy Information Center, Marc Rotenberg, foi claro:
“Se você não pode proteger os
dados, não os colete”. A Sony está aprendendo isso na pele.

Anúncio

Anúncio

VAZOU. E AGORA?
CONTATOS ❙ Fique atento
a qualquer tipo de contato
via e-mail, correio ou
telefone. A Sony diz que não
pedirá nenhuma informação
por essas vias
ADIANTE ❙ Troque as
senhas de seus e-mails e
redes sociais. E nunca, mas
nunca, use a mesma senha
para diferentes serviços
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 maio 2011, Link, p. L4.

