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Numa manhã de terça-feira no mês passado, os engenheiros da Sony Corp. ficaram surpresos 
quando vários servidores da PlayStation Network, operada pela empresa japonesa, 
subitamente se desligaram e ligaram sozinhos. 
 
Na época, a reinicialização inesperada parecia apenas um defeito esquisito. Mas no dia 
seguinte os engenheiros encontraram a primeira evidência de que um intruso conseguira 
penetrar a rede da Sony, forçando a empresa japonesa a adotar o que chamou de "atitude 
quase sem precedente" de desligar a popular rede de jogos on-line. 
 
O diretor-presidente da Sony, Howard Stringer, pediu desculpas publicamente semana passada 
pelo que a empresa depois revelou ter sido um vazamento de dados que comprometeu mais 
de 100 milhões de contas de usuários em três redes, e também admitiu ter demorado para 
informar a invasão aos usuários. A Sony afirma que o vazamento incluiu nome, data de 
nascimento e senha dos usuários. Ela também não descartou o vazamento dos números de 
cartão de crédito associados à rede PlayStation. 
 
Alguns analistas acreditam que o incidente, que atraiu a atenção de autoridades do mundo 
inteiro, vai custar à empresa mais de US$ 1 bilhão em medidas como nova segurança e um 
seguro de US$ 1 milhão para indenizar vítimas de furto de identidade. A empresa ainda não 
divulgou sua estimativa de custo. Ela também informou na terça-feira que não tem ainda como 
dar uma data para a retomada parcial da rede. 
 
"Como um todo, diante do número de clientes afetados, do impacto na imagem e agora dos 
inquéritos parlamentares", essa crise "é o maior" vazamento de dados até hoje, disse Cynthia 
Larose, advogada especializada em privacidade na internet da firma Mintz Levin, de Boston. 
 
A PlayStation Network, acessada pelos donos dos videogames da Sony, usa 130 servidores, 50 
programas diferentes e tem 77 milhões de contas de usuários, segundo uma carta enviada 
quarta-feira por Kazuo Hirai, presidente da Sony Computer Entertainment Inc., para uma 
comissão do Congresso americano. A carta e um relato parecido incluído numa carta de sexta-
feira para o senador Richard Blumenthal fornecem os maiores detalhes já revelados até agora 
sobre o incidente. 
 
Os problemas da Sony começaram em janeiro, depois que ela abriu processo contra um gênio 
da programação de 21 anos chamado George Hotz, que criou um software que permite 
reprogramar o popular console PlayStation 3. O processo enfureceu a comunidade informal de 
hackers chamada "Anonymous", que, no início de abril, ameaçou veladamente a empresa. A 
PlayStation Network começou a sair do ar ocasionalmente, algo que a empresa depois atribuiu 
a um ataque DNS - um tipo de ofensiva comum, que tenta derrubar o servidor do alvo com 
uma avalanche de solicitações. A Sony anunciou uma semana depois que tinha fechado um 
acordo com Hotz, mas os ataques continuaram. 
 
A Sony informou nas cartas que sua dificuldade em descobrir a invasão ocorrida mês passado 
pode ter sido piorada pelos esforços intensivos de sua equipe de segurança para se defender 
dos ataques DNS. Mas a empresa reconheceu que jamais conseguirá saber se as pessoas que 
participaram do ataque DNS foram as mesmas que invadiram sua rede. 
 
Embora o Anonymous tenha negado envolvimento, executivos do alto escalão da Sony 
acreditam que uma pessoa ligada ao grupo, ou um grupo delas, seria responsável pelo roubo 
de dados, segundo uma pessoa a par do pensamento deles. 
 
Em 19 de abril, segundo as cartas, os engenheiros de software notaram que os servidores 
estavam reinicializando quando não estavam programados para fazer isso. Eles começaram a 
analisar os registros gerados pelas máquinas para tentar encontrar o problema. A equipe de 
administração da rede concluiu que "uma atividade rara e inexplicada ocorreu na rede" e tirou 
quatro máquinas do ar, uma medida que depois revelou sinais de que seis outros servidores 



também poderiam ter sido invadidos, segundo as cartas. A equipe acabou descobrindo na 
mesma tarde provas de que a invasão ocorrera e de que alguns dados tinham sido baixados 
sem autorização da PlayStation Network. 
 
Sem conseguir determinar que tipo de dado fora roubado, a equipe decidiu fechar a rede 
inteira. A Sony divulgou um aviso de três linhas em 20 de abril, no site do PlayStation, sem 
citar o vazamento de dados. Naquela tarde a empresa contratou uma firma de consultoria de 
segurança e começou um processo de dois dias para copiar o conteúdo dos servidores para 
poder analisá-los. Depois ela contratou uma segunda e uma terceira firma de segurança, 
aumentando o número de envolvidos na complicada análise dos servidores. O FBI foi avisado 
da invasão em 22 de abril, e a empresa marcou uma reunião cinco dias depois para dar mais 
detalhes às autoridades. 
 
"Estamos cientes de que certos recursos da PlayStation Network não estão disponíveis", 
escreveu Patrick Seybold, porta-voz da Sony. "Divulgaremos novos dados assim que possível." 
 
Na noite de 23 de abril, segundo as cartas, a empresa e seus consultores já tinham conseguido 
confirmar que os invasores tinham usado "técnicas muito sofisticadas e agressivas" para 
conseguir acessar indevidamente os servidores. Os invasores se esconderam dos 
administradores do sistema, conseguiram privilégios para acessar partes restritas do sistema 
da Sony e apagaram registros para ocultar suas atividades, afirma a Sony. Demorou até 25 de 
abril para a empresa confirmar a abrangência dos dados que acreditava terem sido roubados, 
escreveu a Sony nas cartas. Ela informou aos clientes no dia seguinte que seus dados pessoais 
tinham sido roubados e pediu que mudassem a senha e conferissem suas contas de cartão de 
crédito para verificar se houve atividade fraudulenta. Ela depois ofereceu tempo livre no 
sistema e serviços de proteção contra roubo de identidade como compensação aos clientes 
americanos. 
 
A empresa afirma que só descobriu em 1o de maio outra provável invasão, na Sony Online 
Entertainment - outra rede, que atende a jogadores com PC - e envolvendo 25 milhões de 
contas de usuário. A segunda descoberta ocorreu só depois que a Sony conferiu novamente os 
servidores - que antes não exibiam sinais de invasão - usando informações obtidas por 
especialistas em segurança contratados pela empresa, segundo a carta a Blumenthal. 
 
A Sony deu poucos detalhes sobre as técnicas dos invasores, citando temores de que a 
informação possa ser usada para invadir outras redes parecidas. Durante um entrevista 
coletiva no fim de semana passada, o vice-presidente sênior da Sony, Shinji Hasejima, deu a 
entender que os invasores exploraram uma vulnerabilidade num programa chamado servidor 
de aplicativos - falha esta que a Sony desconhecia - para penetrar o firewall defensivo da 
empresa. 
 
O ataque "veio como uma transação normal, que o firewall não conseguiu detectar", disse 
Hasejima. "Foi uma abordagem muito habilidosa." Embora tenham apagado a maioria de suas 
pegadas no sistema, segundo a carta da Sony, os invasores deixaram um arquivo chamado 
Anonymous com o lema da quadrilha digital, "Nós Somos Legião". 
 
Num comunicado de 4 de maio à empresa, o Anonymous reafirmou não ter organizado o roubo 
dos dados. "Quem quer que tenha invadido os servidores da Sony para roubar dados de cartão 
de crédito e deixou um documento culpando o Anonymous claramente queria que o 
Anonymous fosse acusado pela maior roubo de dados digitais da história", afirmou o grupo. 
"Ninguém ligado ao nosso movimento jamais faria algo que causaria uma reação substancial 
da justiça." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 maio 2011, Empresas, p. B11. 


