
O governo dos Estados Unidos
está expandindo um programa
de segurança cibernética que vi-
gia o tráfego de Internet dirigi-
do a empresas de defesa e prove-
niente delas, a fim de incluir
porção maior da infraestrutura
privada e civil do país nesse sis-
tema de vigilância.

Como resultado, mais traba-
lhadores do setor privado do
que em qualquer momento do
passado, entre os quais os de
grandes bancos, empresas de in-
fraestrutura e companhias de
transporte essenciais, terão
seus e-mails e uso da Web vigia-
dos como parte das precauções
contra ataques cibernéticos.

Sob uma ordem executiva
que a Casa Branca promulgou
no mês passado quanto à segu-
rança cibernética, a vigilância
será determinada por meio de
informações sigilosas forneci-
das por agências americanas de
inteligência, entre as quais a
Agência de Segurança Nacional
(NSA), sobre ameaças de espio-
nagem e outras tentativas novas
de ataques de hackers. Os che-
fes dos serviços de espionagem
afirmaram em 12 de março que
os ataques cibernéticos suplan-
taram o terrorismo como princi-
pal ameaça ao país.

O Departamento de Seguran-
ça Interna recolherá os dados se-
cretos e os repassará a um pe-
queno grupo de empresas de te-
lecomunicações e de segurança
na computação cujos funcioná-
rios têm licença de segurança
do governo, informaram fontes
do governo e do setor privado.

Essas companhias se oferece-
rão para processar as comunica-
ções via e-mail e outras trans-
missões de Internet dos clientes
que operam porções críticas da
infraestrutura nacional e aderi-
ram ao programa.

Ao usar o Departamento de
Segurança Interna como inter-
mediário, o governo Obama es-
pera trazer a formidável capaci-
dade de coleta de informações
internacionais da NSA, mas sem
provocar protestos dos defenso-
res da privacidade que há muito
criticam as operações de escuta
da agência de espionagem.

As companhias de telecomu-
nicações não reportarão o que
descobrirem ao governo, a não
ser na forma de estatísticas agre-
gadas, disse um importante fun-
cionário do Departamento de
Segurança Interna, em entrevis-
ta concedida sob a condição de
anonimato. ■

Um ataque cibernético que afe-
tou três redes de TV e dois gran-
des bancos da Coreia do Sul foi
considerado pela maioria dos
analistas como uma demonstra-
ção de força da Coreia do Norte.

Autoridades sul-
coreanas atribuí-
ram a violação de
quarta-feira a um
servidor da China,
país já usado no pas-
sado por hackers
norte-coreanos. Is-
so demonstra a vul-
nerabilidade da Co-
reia do Sul — a economia mais
conectada do planeta — a guer-
ras não-convencionais.

O ataque afetou as redes de te-
levisão KBS, MBC e YTN, e os
bancos Shinhan e Nonghyu,
que ficaram “parcialmente ou

completamente paralisados”,
anunciou a Agência Estatal de
Segurança da Internet da Coreia
do Sul (KISA). O provedor de
serviços de Internet LG Uplus
também reportou danos em
seus sistemas informáticos.

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 duas horas depois.

A chancelaria chi-
nesa disse que os ha-
ckers são um “pro-
blema global”, anô-
nimo e transfrontei-
riço. “Hackers cos-
tumam usar endere-
ços IP de outros paí-
ses para realizar
seus ataques”, dis-

se a jornalistas um porta-voz
do ministério chinês, Hong Lei.

Fonte governamental em
Seul atribuiu o ataque direta-
mente ao regime comunista nor-
te-coreano, mas a polícia e a
agência nacional de crimes in-

formáticos disse que a apuração
das responsabilidades pode le-
var meses. Jang Se-yul, ex-sol-
dado norte-coreano que for-
mou hackers numa academia
militar de Pyongyang antes de
desertar para o Sul, em 2008, es-
tima que o Norte tenha cerca de
3.000 militares, incluindo 600
hackers profissionais, na sua
unidade cibernética.

O local onde Jang estudou, a
Universidade Mirim, se chama
hoje Universidade da Automa-
ção. Ela foi criada no final da dé-
cada de 1980 para contribuir
com a automação militar norte-
coreana, e tem atualmente uma

turma especial para formar ha-
ckers profissionais.

Os “guerreiros cibernéticos”
norte-coreanos desfrutam de
regalias como apartamentos de
luxo, disse Jang à Reuters.

Segundo ele, Pyongyang vê
os ataques digitais como uma
nova frente na sua “guerra” con-
tra a Coreia do Sul. “Não acho
que eles irão parar em uma dis-
função temporária. A Coreia do
Norte pode facilmente derrubar
outro países em um ataque de
guerra cibernética”, afirmou.

Como acontece com quase tu-
do na Coreia do Norte, é difícil
determinar ao certo as capacida-

des cibernéticas do país. A vas-
ta maioria dos norte-coreanos
não tem computador nem aces-
so a internet, uma política que o
regime de Kim Jong-un adota
para limitar a influência estran-
geira sobre a população.

O funcionário indicado para
ser o próximo chefe da inteli-
gência sul-coreana disse re-
centemente ao Parlamento
que o Norte é suspeito de ter
causado a maior parte dos 70
mil ataques cibernéticos regis-
trados nos últimos cinco anos
contra instituições públicas do
país, segundo relato do canal
de TV YTN. ■

AQUISIÇÃO

Delta negocia aviões da Boeing e da Airbus

Plano dos EUA prevê mais vigilância na web

A Delta Air Lines está em negociação para comprar aviões de pequeno

e grande portes da Airbus e Boeing, avaliados em US$ 6 bilhões,

disseram fontes. As encomendas em potencial envolvem cerca de 20

unidades distribuídas entre os modelos mais populares das fabricantes,

A320 e 737, assim como A330 e 777. As fontes confirmaram uma

matéria da agência Bloomberg, de que a Delta considerava comprar

aviões, incluindo de 10 a 20 aviões A330 ou 777, de US$ 4,3 bilhões.

Trabalhadores privados,
como bancários, terão seus
e-mails e uso da Web vigiados

Ciberataque
a Seul expõe
guerra digital
norte-coreana
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O computador de onde partiram
os ataques fica na China, mas o
autor não foi ainda identificado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 mar. 2013, Empresas, p. 19.




