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Segurança Reconhecer ataques e comunicar os usuários depressa reduzem danos potenciais

Redes sociais resistem ao cibercrime
Cibelle Bouças
De São Paulo

consequências no futuro. Segundo
analistas, com o reforço dos investimentos dos bancos em segurança, os criminosos virtuais estão
procurando outras fontes de informação de que possam se servir para novas fraudes. Para as redes sociais em particular, os dados dos
usuários são a moeda que movimenta seus negócios: as informações são vendidas para a elaboração de pesquisas e outros serviços
por agências de publicidade. Perder o acesso exclusivo aos dados
danifica o modelo de negócio.
É devido a esses grandes bancos de dados controlados pelas
redes sociais que essas empresas
tornaram-se os alvos preferidos
dos cibercriminosos neste ano,
ao lado de outras instituições
que reúnem vastos cadastros de
usuários. De acordo com um levantamento da Open Security
Foundation, sites como Mercotour.com, Universidad de Chiclayo e University of Virginia lideraram, em junho, as perdas
por invasão de cibercriminosos.
O único caso brasileiro registrado é o da Agência Petrobras, invadida por hackers em 3 de junho. A
invasão resultou no roubo de dados de contas de 36 usuários, de
uma base de 13 mil pessoas, entre
jornalistas e funcionários. Procurada, a Petrobras informou que o
site está em um servidor externo
contratado de terceiros, fora da rede da estatal. Segundo a companhia, a rede interna não foi atingida. A estatal comunicou os usuários afetados e informou que vai
adotará medidas mais rígidas na
segurança do site.

Na mira

Roubos de dados efetuados por cibercriminosos em sites de empresas e instituições
Casos em junho

Recordes em total de usuários atingidos

Mercotur.com
Wounded Warrior Project
LinkedIn
Universidad de Chiclayo
University of Virginia
Lustigen Taschenbuch
Agência Petrobras
Holy Family University
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Shanghai Roadway D&B Marketing Services Co. Ltd
Heartland Payment Systems, Tower Federal
Credit Union, Beverly National Bank
TJX Companies Inc.
TRW, Sears Roebuck
Sony Corporation
Unknown Organization
CardSystems, Visa, MasterCard, American Express
Tianya
Steam (Valve, Inc.)
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O LinkedIn, atacado em
junho, apressou-se a
falar com os usuários;
desde o incidente, as
ações subiram 2,72%

Belfort, analista sênior da consultoria Frost & Sullivan.
O desempenho positivo das
ações do LinkedIn mostra o otimismo dos investidores nos projetos da companhia, que nos últimos meses lançou uma série de
ferramentas e serviços para empresas e profissionais cadastrados, afirma Belfort.
Já a decisão dos usuários em
permanecer no LinkedIn e em outros sites invadidos recentemente
deve-se a um outro fator. Segundo o especialista, o serviço gratuito transmite aos usuários a sensação de que o vazamento de informações não consiste em uma
grande perda. “No caso da Sony,
os usuários pagam pelo serviço.
Quando a rede social é gratuita,
as expectativas sobre os serviços
são menores”, diz Belfort.
Isso não quer dizer que as redes
sociais saiam ilesas dos ataques ou
que as invasões não venham a ter

a

outras informações pessoais dos
usuários. “No LinkedIn, a maior
parte da informação é pública.
Além disso, os usuários da Sony
podem encontrar alternativas de
jogo on-line, enquanto os do LinkedIn podem não ter uma alternativa para transferir o perfil.”

siv

e a percepção do mercado sobre o
incidente envolvendo a empresa
— contrata com o que aconteceu
com a Sony. Em abril do ano passado, a companhia sofreu ataques
em suas redes PlayStation e Sony
Online Entertainment, usadas por
100 milhões de pessoas para jogar
videogames, ver filmes e ouvir
música on-line. Os dados de 77
milhões de usuários, incluindo
números de cartão de crédito, foram acessados indevidamente, o
que provocou um prejuízo de US$
171 milhões, segundo cálculos da
Sony, sem contar as perdas dos
usuários por fraudes causadas pelo vazamento de dados. O incidente provocou uma chuva de críticas ao grupo japonês.
Rick Summer, analista da consultoria Morningstar, com sede
nos Estados Unidos, pondera que
o caso da Sony foi mais grave,
porque houve exposição dos números de cartões de créditos e de
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Fonte: Pesquisa DataLossDB/Open Security Foundation
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Agravou a situação a demora da
Sony em reconhecer o problema e
tomar providências: foram cinco
dias para confirmar a invasão e
quase dois meses para restaurar a
rede. “A Sony já não estava bem e
isso foi a gota d’água. A estratégia
do LinkedIn foi mais bem avaliada
pelo mercado”, compara Fernado

Anúncio

A

Descobrir que o banco do qual
se é correntista teve parte das
contas invadidas e roubadas pode colocar em xeque a credibilidade da instituição financeira e
levar parte dos clientes a fechar
suas contas. Essa reação não parece ser tão forte, no entanto,
quando no lugar de bancos estão
redes sociais e sites de relacionamento. Nas últimas semanas, pelo menos quatro sites conhecidos foram atacados, com o vazamento de informações, sem que
isso gerasse uma crise de reputação. Essa condescendência parece indicar mudanças não só no
perfil do público, mas entre os
próprios hackers. Além disso,
fornece pistas de como a reação
rápida aos “arrombamentos” pode fazer diferença na hora de
conter de eventuais crises.
A primeira lição tirada dos episódios é que manter os usuários
bem informados é melhor que
tentar disfarçar os fatos. Dos quatro sites invadidos — LinkedIn,
eHarmony, Last.FM e Twitter — os
três primeiros informaram o incidente em seus próprios blogs oficiais. O LinkedIn e a eHarmony
também enviaram e-mails aos internautas que tiveram as senhas
roubadas, recomendando sua
troca. Procuradas, as companhias
informaram não dispor de portavozes para comentar o assunto.
As providências parecem ter
protegido o LinkedIn — a única
das empresas atacadas com
ações em bolsa — do mal humor
de Wall Street. Os investidores
não viram o ataque como um risco à operação da companhia. Um
dia antes dos ataques, as ações da
companhia fecharam na Nasdaq
a US$ 93 o papel. No dia do anúncio da invasão, as ações apresentaram até um leve aumento, fechando a US$ 93,08 por ação.
Desde o incidente, os papéis acumulam alta de 2,72%, tendo fechado ontem a US$ 95,30.
“O LinkedIn agiu de maneira
rápida, o que foi visto de forma
positiva pelos investidores”, afirma Jason Vieira, analista internacional da Cruzeiro do Sul Corretora. No dia 6, depois que blogs
informaram o acesso indevido a
6,5 milhões de senhas, a rede social divulgou um comunicado
informando o incidente, com recomendações sobre as medidas
de proteção pelos usuários.
No blog oficial do LinkedIn,
Vicente Silveira, diretor da rede
social, informou que boa parte
das senhas roubadas não foi publicada e que os nomes adotados
pelos usuários para se identificar
no site foram protegidos. Nos Estados Unidos, a empresa acionou
o FBI para investigar o caso. As
contas de membros com senhas
roubadas foram desativadas.
As providências do LinkedIn —

Especialistas
preveem um
forte ciclo
de fraudes
De São Paulo
Especialistas em segurança da
informação aguardam uma grande onda de ataques na internet, em
decorrência do roubo de informações de redes sociais. Mesmo sem
dados financeiros de usuários de
sites como LinkedIn, eHarmony e
Last.FM, cibercriminosos têm condições de cometer crimes na internet, tendo em mãos e-mails, informações sobre a vida dos internautas e suas redes de contatos.
O primeiro passo dos hackers
que invadiram os sites é negociar
as informações com cibercriminosos. Com essa base de dados, eles
dão início a ataques amplos ou direcionados. Fábio Assolini, analista da empresa de antivírus Kaspersky, afirma que o mais provável
é uma nova onda de ataques conhecidos como “phishing”, ou pescaria. Cibercriminosos enviam para milhões de pessoas e-mails com
informações falsas de uma empresa ou instituição, sugerindo que o
usuário acesse um site (também
falsificado), com o objetivo de roubar informações como senhas e
números de cartões de crédito.
Outra hipótese é enviar emails com arquivos infectados
por algum software nocivo
(“malware”). Nesse caso, o alvo
não é o dono da conta de e-mail,
mas a empresa na qual ele trabalha. “O potencial de ataques é
enorme”, afirma Assolini. O analista observa que os dados obtidos permitem ao criminoso se
passar por um parceiro comercial e enviar mensagens falsas ou
infectadas a executivos. Como o
cibercriminoso sabe nomes de
contatos dos profissionais, ele
aumenta as chances de que o arquivo enviado seja aberto. Em
consequência, arquivos infectados são instalados na rede de
computadores da companhia.
Leonardo Bonomi, diretor de
suporte da Trend Micro, especializada em segurança virtual, também considera as empresas o principal alvo dos cibercriminosos, no
caso da invasão do LinkedIn. “Existe o risco de roubo de informações
financeiras dos bancos de dados
das empresas usando táticas como
o ‘malware’”, afirma Bonomi. No
caso de pessoas que usam a mesma
senha ter acesso à rede da empresa
e a outros sites, o risco de invasão
por cibercriminosos aumenta.
Outro risco é uma falha de segurança no MySQL, banco de dados
de código aberto pertencente à
Oracle, amplamente adotado por
sites e empresas, inclusive pelo
LinkedIn. Uma falha encontrada
em algumas versões antigas do
programa permite o acesso ao servidor do banco de dados sem a senha correta. “Se os cibercriminosos usaram essa falha para invadir
o LinkedIn, podem fazer isso com
outros sites”, diz Assolini. (CB)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 jun. 2012, Empresas, p. B2.

Visiona define projetos na área de satélites
Inovação
Virgínia Silveira
Para o Valor, de São José dos
Campos (SP)
O programa espacial brasileiro
vive uma fase de mudanças estruturais desafiadoras. O primeiro
passo foi dado com a criação de
uma indústria integradora de satélites, a Visiona Tecnologia Espacial,
que tem entre seus objetivos colocar em prática a estratégia do governo federal de elevar a participação industrial no programa espacial e o envolvimento de novos
parceiros oriundos das universidades e de empresas internacionais.
Para comandar essa nova empresa, fruto de uma sociedade entre a Embraer, detentora de 51% do
capital social da companhia, e a Telebras, que controla os 49% restantes, foi escolhido o engenheiro
Nelson Krahenbuhl Salgado. Funcionário da Embraer desde 1987,
Salgado traz na bagagem uma vasta experiência na gestão de projetos complexos. Participou, por
exemplo, do programa de desenvolvimento da família de jatos Em-

braer 170/190, que colocou a companhia entre as três maiores fabricantes de aviões do mundo, com
mais de mil aeronaves vendidas.
“Temos uma boa base já estabelecida nos centros de pesquisa e também na indústria. Os projetos futuros serão definidos em conjunto
com a Agência Espacial Brasileira
(AEB)”, disse Salgado. A ideia, segundo o executivo, é que seja montado
um plano de desenvolvimento tecnológico, no qual serão identificadas as principais lacunas existentes
no programa espacial e as tecnologias de interesse para o país.
Salgado disse que análises de
mercado feitas pelo governo, considerando a dimensão do território
brasileiro e a capacidade de monitoramento via satélite, indicam a necessidade de quatro a cinco novos
satélites geoestacionários até 2025,
além de 14 satélites de órbita baixa
para observação da Terra.
“O foco é atender às necessidades do governo brasileiro. Futuramente, a empresa planeja investir
no mercado comercial de satélites”,
afirmou. Na lista dos futuros projetos da Visiona, Salgado citou a
construção de outro satélite geoes-

tacionário para a área de meteorologia e um satélite de órbita baixa
com radar de abertura sintética.
O executivo explicou que, no
projeto do Satélite Geoestacionário Brasileiro, a Visiona ficará responsável pelo processo de absorção de tecnologias das empresas
estrangeiras que forem contratadas para fornecer partes do satélite. “A transferência de tecnologia
poderá acontecer, principalmente,
na parte de integração e testes de
um satélite de grande porte; o Inpe
[Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais] tem importantes laboratórios que já fazem isso para satélites de menor porte”, disse.
A previsão é que o satélite geoestacionário brasileiro seja lançado
em 2014. O investimento total no
projeto é da ordem de R$ 720 milhões. Entre as missões do satélite
está a de comunicações estratégicas de governo e das Forças Armadas em banda X (faixa de frequência de transmissão dos dados). O
projeto contará também com a
banda K, para banda larga.
As especificações desse primeiro satélite serão definidas pela Telebras e pelo Ministério da Defesa.

O Inpe não terá participação direta
no projeto, situação que gerou um
certo desconforto entre a comunidade científica do setor espacial.
Para o presidente da Associação
Brasileira Aeroespacial, Paulo Moraes, o primeiro satélite, que será
comprado fora do país e precisa estar pronto em um prazo curto, a
não participação direta do Inpe é
compreensível, pois se trata de um
negócio. “Os próximos satélites,
porém, deverão ser feitos em parceria com o Inpe, porque precisamos absorver tecnologias que ainda não dominamos.”
O presidente da Visiona disse
que a participação do Inpe nos
projetos futuros dependerá do risco de cada programa e do nível de
tecnologia a ser desenvolvido, mas
que o objetivo da empresa é manter uma convivência harmoniosa
com as instituições de pesquisa.
O executivo afirmou que a Visiona também vai liderar o centro de
desenvolvimento de tecnologias
espaciais no Parque Tecnológico,
onde ficará sediada. O centro, diz,
deverá atrair empresas do setor para desenvolver em conjunto os projetos do programa espacial.
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CLAUDIO BELLI/VALOR

Nelson Salgado, engenheiro que comanda a Visiona: foco no mercado brasileiro

