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Internet Aumenta incidência de
casos de invasões e perfis falsos
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formação divulgada segue exatamente o padrão de comunicação
da marca”, explica.
Outro caso recente envolveu
uma rede de supermercados. O
perfil da companhia no Facebook foi invadido e usado para publicar fotos de produtos estragados e expostos a ratos, conta José
Antonio Milagre, perito digital
da Legal Tech, que conduz esse tipo de investigação. “Foram cerca
de 15 fotos, com montagens feitas por meio de softwares de edição de imagens”, diz Milagre.
As grandes companhias costumam ser as mais atingidas nos
ataques em redes sociais. Segundo Renato Opice Blum, especialista em direito digital, 50% dos
casos desse tipo atendidos pelo
seu escritório, o Opice Blum, estão ligados a grandes empresas.
“Nos últimos três anos, atendemos a cerca de 70 casos dessa
natureza”, diz.
Denegrir a imagem não é o
único intuito dos criminosos digitais. Muitas vezes, o objetivo é
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como de criação de perfis falsos
de companhias.
Recentemente, Castilho atuou
no caso de um hospital brasileiro
teve seu perfil no Facebook invadido. A página foi usada para divulgar uma suposta epidemia na
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) da instituição. Em poucas
horas, a mensagem teve 127
compartilhamentos no Facebook e no Twitter. Uma investigação conduzida pelo perito mostrou que a pessoa responsável
pela invasão havia sido contratada por um hospital concorrente.
Segundo Castilho, mais da metade dos casos envolve um exfuncionário, que age por conta
própria ou a mando de uma
companhia rival. Uma parcela
menor está ligada a consumidores, que investem na criação de
perfis falsos para arranhar a imagem de empresas pelas quais se
sentiram lesados. Nos ataques,
há um esforço para reforçar a veracidade do conteúdo publicado
pelo invasor. “Geralmente, a in-

fazer uma espécie de pirataria digital. “São cada vez mais comuns
os casos em que conteúdos do site oficial de uma companhia são
usados em um perfil falso para
desviar a clientela da marca [verdadeira]”, diz Gisele Truzzi, sócia
da Truzzi Advogados.
A advogada cita o exemplo de
uma confecção brasileira que teve
fotos e textos de seus produtos copiados na íntegra. O conteúdo foi
inserido no site de uma concorrente. A marca e o endereço do rival tinham uma grafia muito parecida com a da confecção, o que
iludiu consumidores desatentos.
O aumento do número de incidentes começa a gerar uma
mudança de postura entre as
companhias. “Mais do que remediar, as empresas passaram a
investir em políticas para prevenir esse tipo de situação, principalmente no que diz respeito a
ações de concorrência desleal”,
diz Sandra Tomazi, especialista
em direito digital e sócia do escritório PPP Advogados.

Como reflexo dessa movimentação, os escritórios de advocacia
especializados em direito digital
passaram a incorporar novos serviços a seus portfólios. Muitos pacotes de serviços incluem o monitoramento por meio de softwares
analíticos de tudo o que é publicado sobre seus clientes na internet,
em especial, nas redes sociais.
Alguns cuidados são fundamentais para prevenir-se de invasões, dizem os especialistas. Segundo Fernando Mercês, da empresa de segurança digital Trend
Micro, quem administra o perfil
da empresa nas redes sociais deve ter especial cautela sobre o uso
de redes sem fio. “Em um evento,
por exemplo, não dá para confiar
em redes abertas. Essa pode ser
uma porta para que um criminoso roube os dados de acesso”,
afirmou Mercês. Os softwares
que disparam o mesmo conteúdo para diversas redes sociais simultaneamente são outro aspecto que merece atenção, recomenda o especialista.
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Perfis falsos de celebridades
em redes sociais não são um fenômeno novo. Mesmo para os
fãs, chega a ser um desafio distinguir o perfil verdadeiro das imitações em sites como o Facebook
e o Twitter. A novidade é que,
com a relevância crescente das
redes sociais, essas práticas passaram a atingir outro tipo de alvo: empresas e suas marcas. Além
de perfis falsos, o movimento inclui a invasão das páginas de verdade de muitas companhias nos
sites de relacionamento.
Dois casos recentes ilustram a
gravidade da situação. Na semana passada, hackers invadiram o
perfil do jornal britânico “Financial Times” no Twitter. O grupo —
autodenominado Exército Eletrônico Sírio — declarou-se ligado a Bashar al-Assad, presidente
da Síria. Entre outras mensagens,
os hackers publicaram um link
para um vídeo no YouTube, que

mostrava pessoas vendadas sendo, aparentemente, executadas.
Há pouco menos de um mês, a
conta da agência Associated Press
(AP) no Twitter também foi invadida. Os responsáveis pela ação
publicaram uma mensagem sobre duas explosões na Casa Branca, que teriam deixado o presidente do Estados Unidos, Barack
Obama, ferido. Como consequência, as bolsas de valores chegaram a ter uma queda expressiva em reação à falsa notícia.
Por sua extensão, os dois incidentes tiveram ampla repercussão, mas casos menos ruidosos
têm ocorrido em vários países,
inclusive no Brasil, dizem especialistas ouvidos pelo Valor. “A
procura de empresas de diversos
segmentos que foram vítimas de
casos semelhantes dobrou nos
últimos três anos”, diz Wanderson Castilho, presidente da eNetSecurity. A companhia de perícia digital atende, em média, a
quatro casos por mês, tanto de
invasão de páginas verdadeiras

Gisele Truzzi, sócia e especialista em direito digital da Truzzi Advogados: casos em que uma empresa usa conteúdo de outra para confundir o consumidor
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Sob o ponto de vista jurídico, a
criação de perfis falsos em nome
de empresas costuma ser caracterizada como crime de falsa
identidade ou contra a marca.
Quando fica provado que a ação
partiu de um competidor, o crime é interpretado como ato de
concorrência desleal. Já os incidentes que têm como foco pessoas físicas geralmente são enquadrados como crimes contra
honra, calúnia e difamação. Mas
chegar até a pessoa que invadiu a
página de uma companhia em

uma rede social ou criou um perfil falso não é uma tarefa simples,
dizem especialistas em direito
digital procurados pelo Valor.
A primeira etapa da busca é pedir às redes sociais os dados e registros de acesso do usuário ligado à
invasão ou criação de um perfil falso. A fase seguinte é solicitar as informações detidas pelos provedores de acesso à web. Não há uma legislação específica que obrigue redes sociais e provedores de conexão a armazenar esse tipo de informação. Para obter os dados, em
grande parte dos casos é necessário obter um mandado judicial.
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Encontrar e punir culpados não é tarefa simples
Esse processo pode levar de
seis meses até dois anos. A demora para obter acesso aos dados muitas vezes inviabiliza a
identificação do criminoso.
“Quando, enfim, conseguimos
acesso por vias legais, não é raro
que os dados estejam incompletos, pois muita informação crucial já foi descartada”, afirma Gisele Truzzi, sócia do escritório
Truzzi Advogados.
O projeto do marco civil de internet, cuja votação foi adiada seis
vezes na Câmara dos Deputados,
prevê que o armazenamento desses dados pelos provedores de

Richard Waters
Financial Times
Ian Schrager, fundador de uma
rede de badalados hotéis butique,
não começou sua carreira no ramo
de hospedagem. Como um dos
primeiros donos do Studio 54, ele
esteve no centro da cena das noites
dançantes de Nova York, quando a
era das discotecas atingiu seu auge, no fim dos anos 70.
Mas as discotecas não eram o
seu mundo. “Quando você está
no ramo de boates, você não tem
nenhum produto”, disse ele certa
vez. “Você tem apenas magia.” No
Studio 54, no início dos anos 80,
a magia tinha se dissipado.
As mesmas preocupações que
levaram Schrager a abandonar o
setor de casas noturnas estavam
perceptivelmente na mente da
chefe do Yahoo, Marissa Mayer,
nesta semana, ao anunciar sua primeira grande aquisição: a compra
do Tumblr — por US$ 1,1 bilhão.
O Tumblr encontrou uma fórmula que funciona bem entre o
público de 18 a 24 anos de idade.
Seu estilo frenético, beirando o
anárquico, conflita com o estilo
bem comportado do Yahoo.
Mas Marissa disse que não vai
interferir nas decisões de David
Karp, fundador e executivo-chefe
do Tumblr, e de outros profissionais criativos do site.

solicitação para a remoção de conteúdos e recuperação de perfis.
Nesta semana, o Twitter anunciou a criação de uma ferramenta
de verificação de login — a credencial para entrar em um sistema —, com duas etapas. Segundo
informou o microblog, além de
fornecer o nome de usuário e a
senha, será necessário passar por
uma segunda checagem. Essa verificação será feita por meio de
um número de telefone ou de
uma conta de e-mail pré-cadastrada. Sobre a criação de perfis
falsos, o Twitter diz que suspende
a conta e notifica o titular sempre

que há intenção clara de iludir
outras pessoas por meio do uso
não autorizado de uma marca.
Procurado, o Facebook afirmou
por meio que incentiva o usuário a
denunciar esse tipo de ação por
meio de links em sua central de
ajuda. A rede informou que conta
com sistemas que bloqueiam potenciais nomes falsos com base em
atividades suspeitas e mecanismos
que impedem que novos usuários
se cadastrem com nomes normalmente associados a contas falsas. O
Google não retornou aos pedidos
de entrevista até o fechamento
desta edição. (BC e MC)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 maio 2013, Empresas, p. B3.

Com Tumblr, Yahoo tenta
levar ‘magia’ aos negócios
Estratégia

acesso e pelas redes sociais seja facultativo. Esse é um dos pontos
mais polêmicos do texto, segundo
especialistas. Ainda não há uma
previsão de quando o projeto será
votado. “Na forma como está, o
marco civil pode ser um grande
motivador da impunidade nos casos de invasão e criação de falsos
perfis em redes sociais”, afirma José Antonio Milagre, perito digital
da consultoria Legal Tech.
De acordo com os especialistas,
os mesmos desafios são observados nos casos relacionados à invasão de perfis. Nesses episódios, o
processo envolve principalmente a

Mas se a manutenção do sucesso de uma rede social, assim como o funcionamento de uma
boate, depende de truques habilidosos, então, por que o Tumblr
seria mais duradouro que o Studio 54? E como o Yahoo pode evitar o desastre que a News Corp
sofreu após a aquisição do MySpace, ou do caso AOL pós-Bebo?
Uma resposta é que essas
aquisições foram diferentes.
Roelof Botha, um empreendedor de capital de risco e diretor
do Tumblr, diz que o MySpace e
o Bebo tiveram a infelicidade de
bater de frente com o rolo compressor das redes sociais.
Os usuários de redes sociais
geralmente querem apenas um
lugar para manter suas identidades na internet e gerenciar suas
conexões sociais. Cruzar o caminho do Facebook não era uma
perspectiva viável.
O Tumblr é diferente. Uma curiosidade para os não iniciados, o
site combina microblog e compartilhamento social para criar
uma espécie de bazar multimídia para interesses pessoais muitas vezes triviais, embora a distribuição de fotos com legendas
bem-humoradas de Hillary Clinton enviando mensagens de texto, ou páginas para que os usuários compartilhem projetos do
tipo ‘faça você mesmo’, que fracassaram, podem não ser um
atrativo para todos.

Atender a uma necessidade diferente da que é oferecida pelo Facebook não diminui a dificuldade.
Com poucas barreiras à entrada e
uma audiência mundial disponível a ser capturada, nunca houve
um negócio de mídia como o Tumblr. É difícil competir com a inesgotável experimentação na web.
O truque, como Schrager percebeu, é encontrar um produto
real que não dependa apenas de
magia — o que, no seu caso, significou hospedagem.
Facebook, o hotel da internet social, foi a iniciativa que mais chegou perto de replicar isso. Ter um
lugar para manter suas “coisas”
pessoais, onde os outros possam
encontrá-lo e se conectarem com
você são necessidades básicas
compartilhadas pela maioria dos
usuários de internet. O Facebook
deu um passo além, conectandose com outros serviços de internet
para permitir que os usuários do
Facebook mantenham suas identidades e vínculos sociais enquanto
se movem pela web.
Mas operar solitariamente no
ramo de hospedagem não é suficiente. Até mesmo a Microsoft —
no passado, a hoteleira onipresente no mundo da tecnologia,
graças a seu monopólio do Windows, percebeu que precisava
dar algo mais a seus clientes.
Com o Office, a companhia também criou um aplicativo vencedor para PCs que deu a seus usuá-
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Marissa Mayer, chefe do Yahoo: decisão de não interferir no trabalho do fundador e chefe do Tumblr, David Karp

rios uma forte razão para continuar usando sua plataforma.
O Facebook enfrenta seu próprio desafio de “plataforma e
aplicativo”. Do incessante matraquear no Twitter ao bom gosto
atraente no Pinterest, a atenção
dos usuários de internet foi se
fragmentando. Um sinal de alerta para o Facebook veio de um extenso relatório, nesta semana, sobre como os adolescentes usam
as mídias sociais, publicado pelo
Centro de Pesquisas Pew e pelo
Berkman Center da Harvard.
O entusiasmo dos adolescentes
pelo Facebook é decrescente. Os que
usam outros sites, como Instagram e

Twitter, se sentem “capazes de se expressar melhor nessas plataformas”.
Esses jovens não estão se afastando totalmente do Facebook.
Eles se sentem atados, sempre
voltando para se certificar de que
não estão perdendo nada do que
seus amigos estejam fazendo.
Mas quando algo que já foi um
prazer torna-se uma tarefa, o destino está escrito. Como a Microsoft descobriu — e pagou por isso
—, plataformas tecnológicas são
negócios imbatíveis, até que a
clientela aos poucos começa a
adotar outras plataformas com
as quais antes sequer sonhara.
Mark Zuckerberg mostrou estar

consciente desse perigo, agindo
rapidamente, no ano passado, para abocanhar o Instagram, quando
corria o risco de perder terreno em
compartilhamento de fotos, um
dos aplicativos decisivos nas redes
sociais. Mas não vai ser fácil se
manter atualizado em meio aos
modismos mais recentes na web.
Mais de 35 anos após a fundação do Studio 54, Schrager ainda
revela sensibilidade ao espírito
da época. Zuckerberg, Karp e Kevin Systrom, do Instagram, têm
muita estrada pela frente, antes
de igualarem o poder de permanência de Schrager. (Tradução de Sergio Blum)

