
m fevereiro, algumas grandes em
presas - entre elas Apple, Microsoft, 
Facebook e Twitter - sofreram 

ataques de hackers e os computadores dos 
funcionários foram infectados quando eles 
visitaram um fórum para desenvolvedores 
de software. O grande problema é que esse 
malware era específico para Macs. Foi explo
rada uma falha na versão do Java, que é usado 
comoplug-in em navegadores. 

O Twitter foi atacado no começo do mês 
e os hackers teriam conseguido acesso a 
informações de 250 mil usuários, segundo 
a nota divulgada pela agência Reuters. Uma 
pessoa próxima à investigação afirmou que 
centenas de empresas, incluindo as especia
lizadas em segurança na internet, podem ter 
sido infectadas com o software malicioso. 
Especula-se que a ameaça veio da China, mas 
não há provas. "Esse é um novo ataque. Não é 
como os outros, que todo mundo podia dizer 
que vinha da China", disse uma das fontes. 

Até o fechamento desta edição, não foi 
divulgado quando os ataques começaram, 

se dados foram roubados ou quantas 
máquinas foram infectadas. O que se sabia 
era que o malware fora distribuído por meio 
de um site focado em desenvolvedores de 
aplicativos para iPhone, e talvez continue a 
infectar visitantes que não desabilitaram 
o Java em seus navegadores. A empresa de 
segurança F-Segure informou em nota que os 
ataques podem ter como alvo acessar o código 
de aplicativos para smartphones, buscando 
infectar milhões de usuários finais. 

Com este ataque direcionado especifica
mente aos Macs, fica uma forte impressão 
de que o OS X não é mais tão seguro quanto 
pensávamos. Charlie Miller, especialista em 
segurança de produtos Apple, explicou que os 
criminosos estão investindo mais em estudar 
o sistema operacional da Apple para atacar os 
Macs e, por tabela, outros produtos da empresa, 
como iPhones e iPads. 

Mas é importante notar que os ataques 
só foram possíveis por falhas emplug-ins de 
terceiros, instalados nos navegadores e, por
tanto, independentes de plataforma. Recente
mente foi descoberta uma forma sofisticada 
de se atacar Macs explorando uma falha no 
Flash, da Adobe. 

A Apple divulgou um comunicado afir
mando ter identificado um pequeno número 
de máquinas infectadas pelo ataque, iniciado 

em fevereiro dentro de seu próprio campus, 
em Cupertino. "Não há evidência de roubo de 
dados", afirmaram os assessores de imprensa 
da empresa, acrescentando que estão traba
lhando com os investigadores para encontrar 
os culpados. Além disso, a empresa rapida
mente lançou uma atualização do Java para 
OS X, a qual incluía uma ferramenta de remo
ção "das formas mais comuns de malware". Se 
algo for encontrado, o usuário receberá uma 
notificação; caso contrário, nada acontece e 
tudo continua como antes. 

Esta não é a primeira vez que o Java 
traz dores de cabeça para as empresas. Em 
janeiro deste ano, devido a vulnerabilidades 
de segurança do software, a Apple bloqueou 
remotamente o Java 7, forçando a Oracle a 
lançar uma atualização corrigindo o proble
ma. Por ser uma fonte de problemas recentes, 
a grande questão é: por que as empresas 
continuam usando um software tão pouco 
seguro? O Java ainda é usado - às vezes como 
elemento principal - por vários aplicativos, 
como a suite CS da Adobe e softwares como 
OpenOffice e LibreOffice, além dos jogos 
Minecraft e World of Warcraft e - pasmem -
sites de bancos aqui no Brasil. 

Enquanto não é possível eliminar o Java 
de nossas vidas digitais, é recomendado que 
o plug-in esteja sempre atualizado (baixe a 
versão oficial do site da Oracle Qittp://bit. 
ly/15pU45g). Ter um antivírus instalado 
também pode ser uma boa. Usuários mais 
cautelosos podem entrar em sites que usem o 
Java em um navegador específico, deixando-o 
desabilitado em outro browser. 
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