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Localiza propõe aumento de capital

A Coreia do Sul suspeita ter sido
vítima de um ataque cibernéti-
co que paralisou ontem as redes
informáticas dos principais ban-
cos e emissoras de televisão, em
um contexto de alta tensão com
sua vizinha do Norte.

As redes informáticas das
emissoras de televisão KBS,
MBC e YTN, e dos bancos Shi-
nhan e Nonghyu, ficaram “par-
cialmente ou completamente
paralisadas”, disse a Agência Es-
tatal de Segurança da Internet
da Coreia do Sul (KISA). O pro-
vedor de serviços de internet
LG Uplus também reportou da-
nos em seus sistemas.

Segundo um investigador da
unidade cibernética da Polícia
Nacional sul-coreana, a falha
nas redes foi provocada por um
vírus ou software malicioso, o
que sugere uma operação de ha-
ckers. A autoria do regime nor-
te-coreano não foi estabeleci-
da, mas suspeita-se que Pyon-
gyang — que proferiu diversas
ameaças desde que o Conselho
de Segurança da ONU votou san-
ções contra o país — tenha pro-
vocado dois grandes ciberata-
ques contra a Coreia do Sul em
2009 e 2011. Administrações pú-
blicas e instituições financeiras
foram o alvo privilegiado duran-
te estes ataques.

Mas a ofensiva cibernética
contra a Federação Nacional de
Cooperativas Agrícolas (Non-
ghyup) foi mais grave. Em abril
de 2011, foram apagadas as con-
tas de 5,4 milhões de titulares
de cartões de crédito, tornando
impossível para o banco cobrar
seus clientes ou pagar os comer-
ciantes. “Não excluímos a possi-
bilidade de que a Coreia do Nor-
te esteja envolvida, mas é muito
cedo para afirmar”, disse um
porta-voz do ministério da De-
fesa, Kim Min-Seok.

A rede de caixas automáticos
e os serviços on-line do banco

Shinhan sofreram graves com-
plicações. No entanto, seu siste-
ma informático foi parcialmen-
te restaurado horas depois.

Por sua vez, um sindicalista
da rede de televisão KBS indi-
cou que todos os computadores

do canal se apagaram de forma
simultânea. “Seguimos transmi-
tindo, mas os jornalistas têm di-
ficuldades para enviar suas ma-
térias porque não é possível en-
trar no sistema”, explicou.

Pyongyang também acusa

Seul de realizar este tipo de ata-
ques. Na semana passada, o regi-
me denunciou ciberataques
“prolongados e intensivos” con-
tra vários sites oficiais, entre
eles o da agência oficial de notí-
cias norte-coreana (KCNA) e da

companhia aérea Air Koryo.
Fontes dos serviços de inteli-

gência da Coreia do Sul esti-
mam que 3 mil especialistas
em informática norte-corea-
nos estão mobilizados nesta
guerra cibernética. ■

O conselho de adminsitração da Localiza — empresa que atua na

locação de veículos — vai submeter à votação dos acionistas um

aumento de capital de R$ 375 milhões mediante a incorporação

de parte do saldo das reservas de lucros, segundo fato relevante

divulgado pela companhia. Se aprovado o aumento de capital, a

Localiza emitirá 10.085.400 ações e as distribuirá gratuitamente

aos acionistas, a título de bonificação. Reuters

EMPRESAS

AFP
redacao@rasileconomico.com.br

Divulgação

Estimativa é de que
3 mil especialistas

em informática
norte-coreanos estão

mobilizados nesta
guerra cibernética

Bancos e emissoras de TV da Coreia
do Sul são alvo de ataque cibernético
No episódio mais sério, em 2011, foram apagadas as contas de 5,4 milhões de titulares de cartões de crédito
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