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Ataque ao sistema da Sony revela que rotinas utilizadas por empresas para facilitar transações 
virtuais pode deixá-las vulneráveis 
 
Quando os servidores do Playstation Network (PSN), rede para compra de jogos eletrônicos da 
Sony, saíram do ar, no mês passado, os usuários do serviço ficaram impossibilitados de jogar 
em rede e fazer compras na loja virtual do sistema. A notícia ruim ficou pior quando a Sony 
anunciou que dados de 77 milhões de usuários haviam sido roubados. De todos estes dados, 
só o número dos cartões de crédito dos clientes estavam criptografados, o restante das 
informações poderia ser usado pelos hackers da forma que desejarem. 
 
A falha na segurança online de uma das empresas mais poderosas do ecommerce levanta 
dúvidas sobre a vulnerabilidade dos sistemas operando atualmente. 
 
"A prática da Sony de só criptografar os dados de cartão de crédito, é, infelizmente, comum", 
afirma Fábio Assolini, analista de malware da Kaspersky Lab no Brasil, empresa de segurança 
digital e antivírus. O executivo afirma que todas as empresas com serviços focados na web 
estão vulneráveis a situação pela qual passa a Sony no momento, e que no Brasil casos assim 
já ocorreram, trazendo prejuízos reais para as empresas envolvidas. Na opinião do 
especialista, todos têm telhado de vidro. 
 
"Ataque você pode ter a todo momento e pode ser bem sucedido ou não. É comum sites de 
governo receberem muitos ataques. É a mesma coisa conosco, sofremos ataques constantes" 
afirma. “A primeira dica de segurança é simples: manter o software de proteção atualizado. 
Parece simples, mas não é feito por muita gente, inclusive pelos administradores dos 
servidores da Sony”, diz Assolini. "No caso da Sony, nos servidores principais da rede havia 
software desatualizado. 
 
Quando é lançada atualização de software de qualquer fabricante, geralmente essa atualização 
conserta bugs, problemas de segurança. É o que a Sony não fazia, nem firewall eles tinham. 
Isso possibilitou o ataque." Outra prática não seguida pela Sony se refere aos números de 
cartão de crédito. O sistema da empresa retinha os números dos clientes. Isso facilita as 
compras, mas ao mesmo tempo possibilita que um hacker roube os dados dos clientes. “Uma 
boa prática de um site de e-commerce é ele não gravar o cartão de crédito do cliente no 
sistema. Todos seguem ela? Não, infelizmente”, diz Assolini. 
 
Com quase 1 milhão de clientes cadastrados no sistema, o site de compra coletiva Oferta Dia 
não retém os dados de cartão de crédito dos clientes, e criptografa informações essenciais 
como telefone e senha. “O site de compra coletiva é um site de e-commerce como qualquer 
outro, então optamos por fazer o pagamento por um intermediário, e diminuir a possibilidade 
de invasão”, afirma o presidente da empresa Helder Santos. O serviço foi delegado ao Pague 
Seguro, do grupo UOL. 
 
Para Santos, o maior perigo é que um invasor tenha acesso aos dados do cliente e emita 
cupons promocionais, o que traria prejuízo para a empresa e acabaria com a credibilidade do 
negócio. 
 
"Estamos fazendo agora a migração da infraestrutura para o cloud computing da Amazon, o 
que deve aumentar ainda mais nossa margem de segurança.” O gerente de TI do Oferta Dia, 
Wellington Pereira, passou seis meses elaborando o sistema de segurança do site. Segundo 
ele, todos os dados são mantidos em servidores isolados, para, no caso de um invasor ter 
acesso ao banco de dados, ele não poder roubar todas as informações em bloco. A criptografia 
empregada também deu trabalho. “Os dados estão criptografados em 128 bits. Não sei os 
detalhes da criptografia que a Sony usou, mas ela está em 64 bits”, afirma Pereira. 
 
Ele explica que cada bit é um caractere de senha, e que 64 bits não é seguro o bastante para 
evitar que os dados sejam descriptografados. 



 
CONSEQUÊNCIAS.Mesmo que os dados do cartão de crédito continuem seguros, o dano não 
é pequeno, acredita Assolini. 
 
"Desde o ano passado registramos vários casos de fishin, mensagens falsas, que 
trazem o nome completo da pessoa e o número do CPF. Aí vem a pergunta: como a 
pessoa que enviou o email falso sabe disso? Porque essa informação foi obtida de um 
caso em que a informação foi roubada.” O especialista afirma que os dados roubados dos 77 
milhões de clientes da Sony serão usados desta forma. 
 
Os dados dos clientes não são a única informação que pode ser roubada. “O pior pesadelo de 
uma empresa pode se concretizar num ataque como esse. Se um atacante tem acesso a 
estrutura da empresa, ele pode roubar o que quiser. Segredos comerciais, informações 
internas… tudo isso vai ser negociado pelo cibercrime. Que tipo de informação pode ser 
roubada? Em uma palavra: tudo”, diz o analista da Kaspersky Lab. 
 
No caso de empresas que dependem do serviço online para sobreviver, como é o caso do PSN, 
de companhias de comércio digital e outras, o ideal seria montar uma equipe de plantão para 
garantir a estabilidade do sistema, diz Assolini. 
 
BRASIL. O Brasil é hoje responsável por 36% dos trojans bancários circulando no mundo. “A 
especialidade do cibercriminoso brasileiro hoje é criar trojans bancários para roubar senhas e 
conseguir acesso a contas ou cartões de crédito e roubar dinheiro”, explica Assolini. 
 
As informações usadas para facilitar o roubo das informações por meio de trojans vêm do tipo 
de invasão que a Sony sofreu, aponta o especialista. “Temos vários casos como o da Sony no 
Brasil, alguns casos que a imprensa publicou. Inclusive coisas do governo.” Assolini lembra 
que no Brasil não existe lei obrigando as empresas a informar os consumidores caso suas 
informações sejam roubadas. “Não existe essa lei que regulamente a posse e armazenamento 
de dados pessoais. 
 
Está em discussão, aberta para debate público. O que a gente vê a partir dessa situação  são  
vários vazamentos de dados de empresas brasileiras que não vêm a público.” 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 maio. 2011, Seudinheiro, p. B14.   


