
Na web, robôs viram informantes para recuperar dados 
Michael Riley 
 
Os hackers provaram que podem invadir praticamente qualquer rede de computadores, da 
Sony ao Citigroup. Depois disso, eles enfrentam outro desafio: descarregar o butim virtual. 
Muitas vezes, eles levam os números de cartão de crédito, as fichas cadastrais bancárias, os 
nomes de usuário de e-mail e os números da Previdência Social roubados para uma rede de 
crescimento desordenado, formada por salas de bate-papo e fóruns a que se tem acesso 
exclusivamente mediante convite. É nesses lugares que os dados são comprados e vendidos. 
Na esperança de pegar os ladrões, os investigadores policiais entram nesses meios também, 
mas, com o aumento dos episódios de invasão criminosa, o problema é grande demais para 
ser reprimido pelos meios tradicionais. 
  
É aqui que entra o informante robô. Empresa de segurança de Austin, no Texas, a CSIdentity 
criou um software de inteligência artificial capaz de se fazer de hacker, envolvendo-se nos 
fóruns do submundo. Seu objetivo é solicitar dados roubados - um hacker que espera receber 
mil números de cartão de crédito oferece dezenas deles gratuitamente para provar que eles 
são verdadeiros - e mandá-los para os investigadores de carne e osso. 
 
A CSIdentity vende os dados que coleta a bancos, empresas de segurança virtual e outras 
instituições que têm interesse em descobrir rapidamente que empresas, contas e cartões de 
crédito ficaram expostos. "Muitas vezes conseguimos notificar nossos clientes de que há algum 
problema antes dos bancos deles", diz Scott Mitic, principal executivo da TrustedID, uma 
empresa de proteção contra roubos de dados cadastrais que adquire dados da CSIdentity. 
  
Para projetar os "chatbots" (robôs de bate-papo), a equipe de analistas da CSIdentity, de 10 
pessoas, estudou o diálogo das salas de bate-papo de hackers, procurando os padrões 
recorrentes nas interações, diz Joe C. Ross, presidente da empresa. O jargão dos hackers é 
cheio de gíria: um cartão de crédito recém-roubado é chamado de "fresh" ("novo"), e um 
"fullz" é um cadastro de cartões de crédito que inclui os dados pessoais da vítima e o código de 
segurança do cartão, de três dígitos, juntamente com o número. 
  
Para acompanhar a conversa, normalmente rápida, os informantes virtuais empregam uma 
técnica da ciência de computação conhecida como reconhecimento de padrões indistintos, que 
ajuda os robôs a "entenderem" termos e expressões passíveis de ser formulados de várias 
maneiras. (Quando um hacker ameaça "deitar aquele servidor", a máquina sabe que ele está 
se referindo a um ataque de não prestação de serviços distribuído, uma maneira comum de 
desativar sites.) 
  
Ross diz que a procura tornou-se uma brincadeira de gato e rato. Os hackers sabem fazer 
diálogos que se parecem mais com algoritmos do que com uma conversa humana, e usam 
truques para identificar a presença de robôs. Um dos mais comuns é mandar os membros da 
sala de bate-papo saírem e voltarem a se reunir em uma sala diferente. Se os chatbots não 
conseguirem entender esses comandos, acabarão ficando numa sala vazia. 
  
Os robôs são ajudados pelo fato de muitos hackers não terem o inglês como língua nativa e 
darem menos importância a afirmações esparsas que soam estranhas, diz Ross. E, quando 
confundidos, os robôs sempre podem recorrer a um palavrão ou xingamento, nesses fóruns 
cobertos de irreverência. "Alguém faz um comentário e o robô responde com um palavrão", diz 
Ross. Durante as operações, os robôs enviam catálogos de dados roubados e trechos de 
conversas à equipe da CSIdentity, que muitas vezes trabalha de madrugada, quando as salas 
de bate-papo estão mais movimentadas. A geladeira da empresa tem grandes estoques de 
Red Bull para ajudar os seres humanos a darem conta do recado. 
  
Os robôs não são muito úteis no caso de manobras mais delicadas, como aquelas cuja missão 
é ingressar em fóruns de hackers exclusivos para membros, geridos por gangues do crime 
organizado no Leste Europeu, diz Ross. Mas eles podem tornar o problema da perda de dados 
um pouco mais administrável, principalmente com a expansão de sua escala. Em uma única 
semana de agosto, os robôs da CSIdentity descobriram 419 mil novos cadastros à venda. Os A ut
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dados consistiam principalmente de nomes de usuários e senhas de contas de e-mail, mas 
também de 15 mil números de cartões de crédito e 168 números da Previdência Social dos 
Estados Unidos. 
  
Entre as empresas expostas estava a ShoWorks, uma administradora de eventos com sede em 
Spokane, no Estado de Washington. A CSIdentity não toma providências em relação aos 
dados, apenas os coleta e vende. Por isso, Cathy Doerr, a presidente da empresa, diz ter 
sabido da invasão da rede apenas quando investigadores federais ligaram para ela, no fim de 
agosto. "O fato criou apenas uma confusão, e passamos as últimas duas semanas tentando 
saná-la", diz ela. 
  
Os robôs da CSIdentity não teriam evitado o roubo, mas poderiam ter contribuído para que 
Cathy o descobrisse mais cedo. "Os roubos acontecem todo santo dia", diz Ross. "O que 
assusta é que essa é apenas a ponta do iceberg." 
 
No Brasil, maioria não usa sistema de proteção 
Marcelo Drska 
 
O Brasil está há vários anos no topo de pesquisas variadas que medem o tempo dedicado 
pelas pessoas à navegação na internet em cada país. Essa forte adoção não significa, porém, 
que os internautas brasileiros são os mais conscientes quando o que está em jogo é a adoção 
de sistemas de proteção nesse ambiente. 
  
Um estudo realizado com 19,6 mil internautas de 24 países pela Symantec, companhia 
americana de software de segurança, traduz bem essa discrepância do uso da internet no 
Brasil. Segundo o levantamento, realizado entre fevereiro e março deste ano, enquanto a 
média global de navegação é de 24 horas por semana, esse índice no país é de 30 horas, 
sendo que 32% dos participantes brasileiros disseram não conseguir vivem ser internet, ante 
uma média mundial de 24%. 
  
"Ao mesmo tempo, 69% dos brasileiros não têm um software de segurança instalado em seus 
computadores. O número global é de 41%", diz Adam Palmer, consultor de cibersegurança da 
Symantec. Nesse contexto, ele destaca a forte penetração das redes sociais e a rápida 
expansão dos dispositivos móveis como alguns dos principais pontos de atenção no país. 
  
Sob esse cenário vulnerável, a pesquisa mostra que o cibercrime gera um custo anual de R$ 
104,8 bilhões (US$ 63,3 bilhões) no Brasil, ante uma cifra global de US$ 388 bilhões. Do 
montante estimado no país, R$ 79,5 bilhões referem-se ao tempo gasto pelos internautas com 
os crimes via internet. Outros R$ 25,3 bilhões estão relacionados ao custo direto em dinheiro 
para solucionar problemas dessa natureza. 
  
Como reflexo desse panorama, 74% dos entrevistados brasileiros disseram ter sido vítimas de 
ataques dos cibercriminosos nos últimos 12 meses. Em 2011, esse índice sobe para 80%. O 
tempo médio gasto para solucionar os problemas causados pelo cibercrime é de 11 dias. "São 
cerca de 3 mil vítimas por hora no Brasil e, aproximadamente, 77 mil internautas são alvo 
desses ataques diariamente no país", observa Palmer. 
  
Entre as principais ameaças identificadas no Brasil, os vírus e programas que visam algum tipo 
de ataque lideram e respondem por 68% dos incidentes, seguidos pelas invasões de perfis nas 
redes sociais, com 19%. Mais conhecidos como "phishing", os ataques que visam obter dados 
pessoais dos usuários por meio de recursos como e-mails e páginas falsas ficam em terceiro 
lugar, com 11%. 
  
Mesmo pouco divulgados no país, os casos de crimes realizados por meio de dispositivos 
móveis se aproximam da média mundial. No país, 9% dos entrevistados foram alvo de ataques 
nessa modalidade nos últimos 12 meses, frente a 10% no plano global. Ao mesmo tempo, 
apenas 26% dos brasileiros disseram ter um sistema de segurança atualizado instalado em 
seus smartphones e notebooks. 
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Palmer acrescenta que grande parte da falta de consciência do usuário brasileiro em termos da 
necessidade de proteção na internet é causada pela falsa impressão de que os crimes nesses 
ambientes ainda são restritos. "As pessoas ainda acham muito mais provável serem vítimas de 
crimes no mundo físico", afirma o consultor. 
  
Apesar dessa percepção, dados da pesquisa apontam que 59% dos brasileiros foram alvo de 
ataques on-line nos últimos 12 meses, enquanto 19% foram vítimas dos chamados crimes off-
line. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 set. 2011, Empresas, p. B3. 
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