
Mais uma pesquisa para colocar
a pulga atrás da orelha quanto a
adoção de dispositivos com o

sistema operacional do Google
dentro das empresas. Depois da
F-Secure, a Kaspersky afirma,
também, que a plataforma mó-
vel Android foi a preferida dos
cibercriminosos para a realiza-
ção de ataques em 2012. A infor-
mação é do relatório Mobile
Malware Evolution, publicado
pela Kaspersky Lab.

A pesquisa aponta que mais
de 43 mil programas maliciosos
para o sistema operacional fo-
ram identificados pela compa-
nhia no ano passado. Ou seja,
mais de 99% das novas amea-
ças encontradas em 2012 ti-
nham smartphones e tablets An-
droid como alvo. Realizado por
Denis Maslennikov, analista sê-

nior de malware da Kaspersky
Lab, o estudo identificou ainda
ameaças para outras platafor-
mas móveis: menos de 1% visa-
va atingir aparelhos que rodam
Symbian, BlackBerry ou que su-
portam a versão móvel do Java.

Além da popularidade dos sis-
temas operacionais como ponto
determinante, a companhia afir-

ma que o descuido dos usuários
na hora de realizar a busca e do-
wnload de softwares com fon-
tes suspeitas também ajuda no
crescimento exponencial da
criação de ataques móveis. So-
ma-se a esses fatores a distribui-
ção em curso de apps malicio-
sos na loja oficial do Google, a
Google Play, e a primeira apari-
ção registrada de um aplicativo
com comportamento malicioso
na plataforma oficial da Apple,
a Apple App Store.

De acordo com a pesquisa, as
ameaças mais comuns no An-
droid podem ser divididas em
três grandes grupos: SMS Tro-
jans, que roubam dinheiro en-
viando mensagens de textos pa-
ra números premium; adware e
exploits que são utilizados pe-
los criminosos a fim consegui-
rem pleno acesso ao dispositivo
e aos dados nele armazenados.
Outro ataque que chamou a
atenção da companhia foi a bot-
net chamada Foncy. Por meio
dela, os crackers conseguiam
controlar os smartphones e ta-
blets. Os suspeitos do desenvol-
vimento desta botnet foram
presos pela polícia francesa,
mas suas ações podem ter dado
um prejuízo de mais de ¤ 100
mil às vítimas.

Já alguns dos aplicativos mali-
ciosos criados para Symbian e
BlackBerry eram bastante espe-
cíficos e tinham como alvo as
contas bancárias das vítimas.
Em 2012, os experts da Kasper-
sky registraram novas versões
para os Trojans Zeus-in-the-
Mobile e SpyEye-in-the-Mobi-
le que unem forças com suas
versões para “desktop” a fim de
tomar o controle das contas de
usuários de Internet Banking. O
malware móvel, neste caso par-
ticular, é usado para roubar
mensagens de autorização de
bancos — códigos mTAN — ne-
cessárias para realizar uma tran-
sação. O malware, também es-
conde mensagens bancárias dos
usuários, que permanecem sem
saber que alguma coisa está erra-
da até que verificam suas con-
tas bancárias. ■

GREVE

Lufthansa cancela 500 voos europeus

A principal companhia aérea alemã, a Lufthansa, cancelou 500 voos

previstos para hoje na Europa devido a uma greve de advertência de

seu pessoal de terra nos aeroportos alemães, enquanto prosseguem

as negociações salariais. Os aeroportos de Frankfurt (oeste) e Munique

(sul), os dois principais para as operações da Lufthansa, serão afetados

pela greve convocada pelo sindicato Verdi. A greve também afetará

os aeroportos de Berlim, Hamburgo, Dusseldorf e Colônia. AFP

Android é o preferido dos invasores,
com 43 mil programas maliciosos

Ralph Orlowski/Bloomberg

Um ataque que
chamou a atenção
foi a botnet Foncy,
em que era possível

controlar tablets
e smartphones

Plataforma móvel do Google
possui 99% das ameaças
atuais, via SMS, Trojan
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