
os últimos três me
ses, dois impor
tantes sites foram 
hackeados e mi
lhares de registros 
comdadosdeusuá-

rios foram espalhados pela internet. 
No começo de junho, o Linkedln, maior 
rede profissional do mundo, teve algu
mas contas roubadas. Segundo dados 
não oficiais, foram mais de 6 milhões. 
Apesar de as senhas estarem cripto
grafadas, pelo menos 300 mil foram 
decifradas. Em julho foi a vez do Yahoo! 
Apareceram na rede 400 mil contas 
do Yahoo! Voices. As informações es
tavam sem nenhum tipo de criptogra
fia. É bem provável que você não tenha 
sido um dos afetados. Esses serviços 
são usados por centenas de milhões de 
pessoas e apenas uma pequena fração 
foi comprometida. Mas a pergunta que 
fica é: estamos seguros na internet? 

Apesar de ser relativamente seguro 
utilizar serviços na rede, a realidade é 
que estamos bem longe da segurança 
total. Do lado das empresas, o problema 
é como lidar com a crescente comple
xidade de suas infraestruturas de T I . 
Porém, não é apenas no lado corporati
vo que estão as brechas de segurança. 
Muitas vezes elas são causadas pelo 
próprio usuário, por descuido ou por 

desconhecimento das diversas nuances 
do tema de segurança da informação. 

Segundo a empresa americana 
WhiteHat Security (whitehatsec.com), 
especializada em segurança na web, 
em 2010 mais de 44% dos sites que ela 
monitora estiveram expostos a alguma 
brecha. Mais de 75% dos sites ficaram 
expostos pelo menos cinco meses. Para 
chegar a esses números, a WhiteHat 
Security testa continuamente mais de 
3 mil sites de 400 empresas de vários 
tamanhos contra vulnerabilidades 
conhecidas. Os resultados são assus
tadores, e não é por falta de orçamento 
que isso acontece. O orçamento para 
TI da Nasa é 1,5 bilhão de dólares, dos 
quais 58 milhões dedicados à seguran
ça, e ainda assim foi invadida milha
res de vezes nos últimos anos. Mesmo 
que um sistema nasça 100% seguro, 
é bem provável que com o tempo e a 
evolução das técnicas de invasão ele 
deixe de ser seguro e precise ser alte
rado. Mas é praticamente impossível 
manter tudo sempre 100% seguro. 

E você? Toma cuidados com as se
nhas? Escolhe senhas seguras? Usa 
senhas diferentes para cada serviço? 
Não as deixa armazenadas em arqui
vos no computador ou no celular? Troca 
suas senhas com frequência? E nun
ca, nunca mesmo, compartilha suas 

senhas com outras pessoas? É bem 
provável que tenha respondido negati
vamente a cada uma dessas questões. 

Essas práticas ajudam a minimizar 
as chances de ter as contas comprometi
das. Uma senha fraca, fácil de deduzir, 
torna factível os chamados ataques por 
bruta força. De posse de um arquivo 
com as senhas mais comuns, um hack-
er pode quebrar sua senha rapidamen
te. Em 2009, o serviço RockYou (rock 
you.com) foi hackeado, expondo 32 mi
lhões de contas. Segundo análise da em
presa de segurança Imperva (imperva. 
com), se alguém tentasse invadir o site 
usando apenas as 5 mil senhas mais 
comuns, teria sucesso a cada 111 tentati
vas. Ou conseguiria invadir mil contas 
a cada 17 minutos. Não é difícil extrapo
lar e imaginar que a rede será uma das 
principais zonas de guerra das próxi
mas décadas. Seja na violência virtual 
contra pessoas comuns, seja no compe
titivo mundo corporativo, nos conflitos 
entre países e até mesmo no ciberter-
rorismo. É hora de começar a pensar 
nisso e trocar todas as suas senhas. 

Manoel Lemos, 37 anos, é engenheiro da com
putação, especialista em supercomputação, 
empreendedor, investidor em tech startups e 
diretor-geral digital da Abril Mídía. É apaixo
nado por mergulho com t ubarões. 
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http://whitehatsec.com
http://you.com
Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 319, p. 42, ago. 2012.




