
A empresa de segurança Eset
anunciou ontem um novo ata-
que virtual de phishing, fraude
eletrônica, voltado aos usuários
do Twitter, rede social que utili-
za mensagens com até 140 carac-
teres . O golpe tem como objeti-
vo furtar dados confidenciais e
já afetou mais de 31 mil inter-
nautas ao redor do mundo.

Em comunicado, a compa-
nhia explicou que o ataque uti-
liza a engenharia social, técni-
ca na qual os cibercriminosos
se aproveitam da curiosidade
das vítimas para induzi-las a

clicar em links maliciosos .
Neste caso específico, o golpe
tuites em inglês sobre rumores
ou tragédias.

Caso os internautas cliquem
no link contido nas mensagens
falsas, entram em uma página,
na qual recebem a informação
de que a conta na rede social

saiu do ar. A partir daí, são indu-
zidos a inserir o login e senha
pessoal para reativar o usuário.
O objetivo dos hackers é, nesse
momento roubar as credenciais
de acesso das vítimas.

Os especialistas do laborató-
rio da Eset apontam que, até o
momento, os cibercriminosos
utilizaram apenas frases em in-
glês para disseminar o
phishing. No entanto, há uma
tendência de que eles migrem
para outras línguas, inclusive o
português, para divulgar as
mensagens maliciosas.

Tendência sem volta
Os ataques via engenharia so-
cial são uma tendência sem vol-
ta. Pesquisa divulgada recente-
mente pela Kaspersky Lab mos-
tra que as redes sociais ultrapas-
saram os sites com conteúdo
pornográfico quando o assunto
é ameaça de malware.

De acordo com estudo, cerca
de 20% dos links postados no
Facebook e em seu clone russo,
o Vkontakte, são perigosos. Já
os endereços de conteúdo adul-
to representam 14% dos links
com ameaças.

Segundo a Kaspersky, esses
serviços passaram a ser alvo de
ataques devido ao grande núme-
ro de usuários. Além de manipu-
lar resultados de busca, os spa-
ms em redes sociais foi uma es-
tratégia comum em 2011 e a ten-
dência se manterá neste ano. ■

A Samsung Electronics infor-
mou ontem que apresentará o
Galaxy S, terceira geração de
sua linha de smartphones, em 3
de maio, em Londres, apostan-
do em uma forte campanha pu-
blicitária antes dos Jogos Olím-
picos na capital inglesa.

A Samsung Mobile, liderada
por JK Shin, vendeu mais de 40
milhões de smartphones Gala-

xy desde que o modelo foi lança-
do, em junho de 2010. Atual-
mente, há duas famílias da li-
nha: I e II, equipadas com An-
droid. O III deverá seguir os pas-
sos dos antecessores e vem com
a missão de ser o principal con-
corrente do iPhone da Apple.

O acordo de patrocínio da
Samsung com o Comitê Olímpi-
co Internacional termina em
2016. A empresa disse que sua
participação de mercado na Chi-
na dobrou após os Jogos Olímpi-
cos de Pequim. ■ Reuters
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Vendas totais da BR Mall Participações
no 1º trimestre foram de R$ 4,1 bilhões

Smartphone é o S III, equipado
com Android, que vem para
competir com o iPhone da Apple

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
liberou a venda no Brasil do novo iPad da Apple,
aclamado por diversos meses como iPad 3. O produto,
apresentado mundialmente no dia 7 de março, terá,
no país, compatibilidade com Wi-Fi e as redes 3G e 4G.
O produto é comercializado em alguns países,
entre eles Estados Unidos, desde o dia 16 de março,
com preço a partir de US$ 499. Em apenas três dias,
o tablet vendeu três milhões de unidades. IT Web

A fabricante de produtos à base de amendoim Santa Helena inaugura
hoje seu novo complexo industrial. Resultado de um investimento
de R$ 30 milhões, o projeto teve início em meados de 2010 e terá
capacidade para produzir, mensalmente, 4 mil toneladas de produtos.
A nova unidade empregará 100 pessoas, levando o quadro de funcionários
da empresa a 1.192. Para 2012, a Santa Helena espera crescer 20%.

Cibercriminosos
adotam técnica de
engenharia social
para induzir
seguidores a clicar
em links maliciosos

A BR Malls Participações informou que a taxa de ocupação de seus
shoppings foi de 97,4% no primeiro trimestre, abaixo dos 98,1%
em igual período de 2011. As vendas totais atingiram R$ 4,1 bilhões,
com alta de 25,1%, de acordo com comunicado enviado ao mercado.
Os pagamentos com atraso de mais de 30 dias subiram para 4,6%,
índice que foi de 3,6% nos primeiros três meses do ano passado.

A Kaspersky Lab lançou o ONE
Universal Security no Brasil,
tecnologia de segurança que
protege até cinco dispositivos
por vez, independentemente
de seu estilo: seja PC, tablet ou
smartphone. O produto está
disponível no varejo e pela lo-
ja virtual da fabricante, com a
licença de um ano por R$ 199.

Segundo a empresa, o pro-
duto atende a PC ou computa-
dor portátel com sistema Win-
dows ou Mac (OSX), smartpho-
nes (Android; BlackBerry;
Symbian e Windows Mobile)

ou tablets (Android). O produ-
to não roda em iOS, que é o sis-
tema operacional da Apple pa-
ra iPad e iPhone, uma vez que
essa fabricante não autoriza o
uso de antivírus terceirizados.
Segundo a companhia, o que
existe atualmente para iPad é
o Parental Control, uma solu-
ção que funciona, basicamen-
te, como um navegador segu-
ro, que bloqueia o acesso a con-
teúdo impróprio.

"As pessoas hoje têm acesso
a mais de um dispositivo. Por
exemplo, no Brasil 46% dos

usuários de internet tem pelo
menos um smartphone, e des-
ses, mais da metade (55%)
têm mais de dois aparelhos¹",
afirmou Abelino Ochoa, geren-
te geral da Kaspersky Lab na
América Latina.

Outro levantamento da em-
presa mostrou que uma série
de ameaças a dispositivos mó-
veis são criados a cada dia. Só
em 2011, os peritos da Kasper-
sky Lab encontraram o dobro
de códigos maliciosos) móveis
em comparação ao período en-
tre 2004 e 2010. ■ IT Web

Golpistas usam a rede social para se apoderar de dados dos internautas

NOVO IPAD DA APPLE TEM VENDA LIBERADA NO BRASIL
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




