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Segurança Para ex-chefe do governo Bush, entre as consequências estão a espionagem industrial e ataques nucleares

Guerra cibernética já começou, diz especialista
LEO PINHEIRO/VALOR

Richard Clarke, consultor: empresas brasileiras estão começando a investir agora para evitar esse tipo de risco, enquanto os EUA o fizeram há uma década

Luciana Bruno
Do Rio

Um dos principais especialis-
tas em segurança cibernética
dos Estados Unidos, Richard
Clarke, que trabalhou nos gover-
nos Bill Clinton e George W.
Bush, disse ao Valor que o mun-
do já vive o que se pode chamar
de guerra cibernética, envolven-
do tanto governos quanto em-
presas. O especialista veio ao
Brasil para se reunir com empre-
sários e autoridades, na semana
passada, a convite da empresa
brasileira M ó d u l o, especializada
em segurança cibernética.

Para as companhias, a maior
ameaça é o roubo de informa-
ções sigilosas, por meio de espio-
nagem industrial. Segundo Clar-
ke, as ameaças vêm de gangues
de hackers de países como Romê-
nia, Bielorrússia, China e Rússia.

Clarke acusa as empresas chi-
nesas de serem as que mais finan-
ciam essas organizações, com o
objetivo de obter informações de
concorrentes do mundo todo.

Para ele, mesmo as compa-
nhias brasileiras não estão imu-
nes. “Tudo pode ser valioso, des-
de informações sobre fusões e
aquisições, até número de clien-
tes ou quanto uma empresa vai
oferecer por uma área de explo-
ração de óleo em outro país, por
e x e m p l o”, disse o especialista.
“Quanto mais desenvolvido o
país, maior o risco.” As empresas
mais vulneráveis são bancos,
companhias de petróleo e gás,
além de indústrias farmacêuti-
cas e químicas.

Já houve casos notórios de es-
pionagem industrial via inter-
net. Clarke acusa uma petroleira
estatal chinesa de ter se valido
de hackers para descobrir quan-
to as concorrentes ofereceriam

por áreas de exploração de pe-
tróleo no Iraque. “Empresas chi-
nesas contratam esses cartéis pa-
ra ajudá-las. Em alguns casos, o
próprio governo faz isso”, disse
Clarke, que foi chefe de ciberse-
gurança no mandato de Bush,
tendo abandonado o governo
por não concordar com a inva-
são do Iraque em 2003.

Para o executivo, que hoje tra-
balha em uma consultoria de se-
gurança, as empresas não estão
gastando quanto poderiam para
se proteger de ataques cibernéti-
cos. “Mas não basta gastar di-
nheiro, é necessário ter uma es-
tratégia, entender o risco e prote-
ger o que importa”, disse. “Os
tempos em que dava para prote-
ger toda a rede ficaram para
trás”, afirmou.

O Brasil é um dos países emer-
gentes mais desenvolvidos tecno-
logicamente, segundo Sérgio

Thompson Flores, presidente da
Módulo. “Apesar de o Brasil usar
muito TI, nossas empresas estão
começando agora a investir em se-
gurança cibernética, enquanto as
empresas americanas o fizeram
uma década atrás”, afirmou Flores.

Além das questões envolvendo

as empresas mundiais, Clarke vê
a escalada de uma guerra ciber-
nética envolvendo os Estados
Unidos e Israel, de um lado, e o
Irã de outro. Segundo ele, o go-
verno americano já “promoveu
s a b o t a g e m” contra as instalações
nucleares iranianas. Ele se refere

ao caso Stuxnet, vírus usado con-
tra usinas nucleares de Natanz
dois anos atrás. O governo ameri-
cano não confirma nem nega ter
sido o autor desse ataque.

“Os Estados Unidos e Israel es-
tão planejando uma guerra ca-
muflada contra o Irã, e o Irã está

respondendo. Acho que isso po-
de fugir do controle”, alertou.

Nas últimas semanas, grandes
instituições financeiras dos Esta-
dos Unidos sofreram ataques de
hackers que tiraram seus sites do
ar. Para Clarke, tratou-se de uma
retaliação iraniana. “Os ataques
cibernéticos podem ser tão gra-
ves quanto ataques militares. É
possível descarrilar trens, explo-
dir tubulações de gás, sem estar
no país, só usando um computa-
dor ”, afirmou.

Os críticos aos teóricos da se-
gurança na internet alegam que
existe certo exagero quando se
fala em guerra cibernética, e que
essas teses têm como único ob-
jetivo ampliar o controle da re-
de. Questionado sobre isso, Clar-
ke se declarou como um defen-
sor da liberdade na internet.
“Mas não acho que exista liber-
dade sem segurança”, afirmou.
“Conheço 23 países que criaram
centros militares de proteção ci-
bernética. Só o centro america-
no tem cerca de 25 mil pessoas
trabalhando. Os Estados Unidos
gastam bilhões nesse setor todos
os anos. Quem quiser acreditar
que não é um grande problema,
corra o risco”, provocou.

A utiliz
ação deste

 artig
o é excl

usiv
a para fin

s e
ducacio

nais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 out. 2012, Empresas, p. B3.

Text Box
Anúncio




