
Fernando Porto 

Não há como usufruirda tecnologia 
sem abrir mão de um pouco da pri-
vacidade. Pelo menos esse é o 
preço indesejável para quem de-

seja participar dos canais de comunicação 
que se reinventam a cada ano. E também 
para os que adquirem gadgets que facilitam 
a vida por meio da obrigatória transferência 
de dados pessoais. E qual é o limite de aber-
tura dessa privacidade sem que sejamos al-
vos de ataques criminosos? É uma linha 
bem tênue entre confiar sem escancarar a 
vida familiar e, ao mesmo tempo, descon-
fiar do que se recebe sem entrar em para-
nóia. É o bom senso de expor apenas infor-
mações que podem ser de domínio público. 
Quem ainda tem dúvida sobre esse método 
de ação, precisa procurar out ra saída o 
quanto antes já que os cybercriminosos não 
dormem em serviço e já estão "inovando", 
dando golpes na rede social popular da vez, 
o Facebook, e também roubando dados dos 
brinquedinhos tecnológicos que se comuni-
cam porWi-Fi ou Bluetooth. 

Recentemente a AVG, uma das maiores 
fabricantes de softwares de segurança, de-
nunciou em seu Relatório Mundial as novas 
tendências de ameaças online, com desta-
que para o fortalecimento de malwares que 
secamuflam nos sistemas operacionais das 
máquinas, além de ataques a certificados 
digitais para controlar smartphones e até a 
falsif icação dos promissores códigos de 
barras QR (que através da foto do celular re-
metem a um conteúdo de divulgação). "O 
mundo está cada vez mais conectado. Nos-
so estudos apontam que carros controlados 
por computadores e sistemas de saúde que 
fazem exames e monitoramento de pacien-
tes remotamente podem ser alvos dos cri-
minosos num futuro próximo", analisou Ma-
riano Sumrell, diretor de marketing da AVG 
no Brasil. "Mas essas tendências são apenas 
possibilidades. Isso não quer dizer que to-
das as novas tecnologias sejam perigosas", 
acrescentou o executivo, lembrando que o 
cybercrime procura o lucro-para isso, deve 
haver um número grande de usuários sufi-
ciente para ogolpe ser lucrativo. Fábio Asso-
lini, analista de malware da Kaspersky Lab-
outra gigante do setor de segurança virtual 
- t e m opinião semelhante à de Sumrell, en-
fatizando que a popularização de uma tec-
nologia é que a toma o alvo da vez. 

"Todo esquema relativamente novo de-
pende do nível de monetização que pode ser 
atingido", lembra Assolini. Um bom exemplo 
dessa oportunidade de monetização aconte-
ceu recentemente com o Facebook que hoje 

reúne 37 milhões de usuários. Através de um 
plug-in (extensão) malicioso instalado nos na-
vegadores Google Chrome e Firefox, uma 
quadrilha infectou e controlou de 80 mil a 100 
mil perfis da famosa rede social. Esses perfis 
zumbis lançavam - sem que os donos perce-
bessem - iscas para seus contatos com men-
sagens atraentes, links de malwares com fra-
ses como: "Mude a cordo seu perfil" e "Descu-
bra quem visitou seu perfil". 

Comércio de "curtirs" - Outro chamariz do 
mesmo golpe, que surpreendeu o monitora-
mento da equipe de analistas da Kaspersky, 
era o link "Aprenda a tirar o vírus do seu Face" 
porque direcionava para uma extensão mali-
ciosa (conhecida como Trojan.JS.Agent.bxo) 
que estava hospedada na loja oficial do Goo-
gle Chrome, a Chrome Web Store, e com o no-
me "Adobe Flash Player". Depois de instalada, 
a extensão controlava totalmente o perfil da 
vítima, e comandava também a função "Cur-
tir" de algumas páginas no Facebook. Apesar 
da remoção das extensões maliciosas pelo 
Google, quando foi alertado, o estrago já havia 
sido feito. E aí veio então a parte lucrativa. Os 
cybercriminosos criaram um site chamado 
"PublicidadeOnLine.com" e passaram a ven-
der pacotes de "Curtir". Os possíveis clientes 
poderiam ser empresas interessadas em pro-
mover seus perfis na rede social, ganhando 
vários fãs e assim tendo maior visibilidade. O 
pacote mais simples, que dava direito a 1.000 
"Likes", custava R$ 50, e o mais caro era ven-
dido a R$ 3.990 e dava direito a 100 mil "Cur-
tis". A "empresa" ainda oferecia o mesmo tipo 
de serviço para o Twitter, porém os combos 
comercializados eram referentes a novos se-
guidores e eram vendidos entre R$ 25 e R$ 
2.300. Outra prova da cara-de-pau do grupo 
criminoso é que eles utilizaram o sistema Pag 
Seguro do UOL para receber corretamente de 
seus clientes. Depois que o esquema malicio-
so foi tornado público, os criminosos remove-
ram o site do ar. "O mais irônico é que não hou-
ve ataque ao Explorer, navegador da Micro-
soft, o mais atacado no passado. Como hoje o 
Google Chrome e Firefox são os mais usados 
no País, passam a ser alvos da vez, assim como 
o Facebook, que hoje é mais popular e mais vi-
sado que o Orkut- principal alvo no passado. O 
problema é que os brasileiros não aprendem 
com esses golpes do passado e continuam cli-
cando em links desconhecidos ou instalando 
aplicativos, simplesmente porque foram en-
viados com o nome de um amigo", lamentou o 
analista da Kaspersky. 

O ataque às redes sociais está sendo de-
tectado por outras grandes empresas de se-
gurança, como a Symantec, fabricante do 

Norton que, em seu 
relatório Cybercrime 
R e p o r t a p o n t a que  
45% das pessoas no Bra- ' 
sil t iveram seus perfis in-
vad idos - o segundo t i po 
mais frequente de crime online 
no Brasil, perdendo apenas para 
os ataques com vírus de computa-
dor. Procurado pela reportagem do 
Diário do Comércio, o Facebook respon-
deu por meio de sua assessoria : "Segu-
rança é uma das maiores prioridades do Fa-
cebook, e ele dedica recursos significativos 
para ajudar as pessoas a protegerem suas 
contas e informações. O Facebook está 
comprometido com a luta contra conteúdo 
malicioso no site e construiu vários sistemas 
automatizados que detectam e sinalizam 
contas que podem estar comprometidas. 
Para combater essas ameaças, no entanto, 
precisa também da ajuda dos usuários. As 
pessoas podem proteger-se não clicando 
em links estranhos, mesmo que tenham si-
do enviados por amigos, e tendo cuidado 
com sites que exigem download ou atualiza-
ção de software'-'E completa: "O Guia de Se-
gurança do Facebook é outro grande recur-
so para se manter seguro online e está dis-
ponível em português: http://www.facebo-
o k . c o m / s a - f e t y / a t t a c h m e n t / p t _ B R -
Gu ide%20to%20Facebook%20Secur i -
ty.pdf 

O Google também foi procurado pela re-
portagem e falou sobre os casos de malware 
em sua loja oficial: "A distribuição de malwa-
re viola totalmente as políticas da Chrome 
Web Store. Quando detectamos ou somos 
avisados através de relatórios sobre este ti-
po de prática, imediatamente removemos 
estes conteúdos da Chrome Web Store, 
bem como instâncias ativas no Chrome. 
Além disso, informamos que já removemos 
várias dessas extensões, e estamos melho-
rando nossos sistemas automatizados para 
ajudar a detectá-los de uma forma ainda 
mais rápida." 

Redes sociais e as tecnologias que estão 
por virtrazem uma liberdade muito bem vin-
da para as pessoas, mas abrir mão da priva-
cidade tem seu preço. É preciso bom senso. 
"Liberdade implica em riscos", conclui Fábio 
Assolini. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 17 abr. 2012, Economia, p. 23




