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As recentes denúncias de espio-
nagem da presidente Dilma

Rousseff, pela Agência de Seguran-
ça Nacional dos Estados Unidos,
reacenderam a velha paranoia dos
conectados permanentes no mun-
do virtual. Contratos de trabalho,
negócios, relações financeiras, fa-
mília, amizade — tudo passa pela
internet e nada parece escapar
aos hackers. Se até a chefe de esta-
do teve seus dados vigiados, como
fica o cidadão comum?

Para acalmar os ânimos, o go-
verno brasileiro vê num software
de provedor de e-mail, em desen-
volvimento desde 2012 pela Em-
presa Brasileira de Correios e Telé-
grafos (ECT), a saída para prote-
ger as instituições brasileiras na
web. Segundo o engenheiro ele-
trônico e cientista-chefe do CE-
SAR, (excelência em inovação, se-
gundo a Finep), Silvio Meira, no
entanto, o programa funcionaria,
basicamente, para as instituições
governamentais. O cidadão e as
empresas continuariam vulnerá-
veis, podendo até serem espiona-
das pelo próprio Estado.

“O governo brasileiro teria
muito mais motivos do que os

americanos para nos espionar.
Como ter acesso a informações re-
levantes, ligadas a rendimentos,
impostos e decisões estratégicas
de companhias?”, questiona.

De acordo com os Correios,
apesar do cronograma prever a fi-
nalização do software apenas para
empresas, em 2014, após pedido

do Ministério das Comunicações,
está em análise a viabilidade de le-
var o serviço para toda a popula-
ção de forma gratuita, por meio
de parcerias e ofertas de publicida-
de como já acontece com grandes
provedores, como o Gmail.

Apesar da boa vontade do go-
verno, Meira não acredita que um
sistema desse porte será estendi-
do para toda a população.

“Seriam necessários centenas
de milhões de dólares, muitos
anos para ser feito e um modelo sé-
rio de negócio. Isso é mais uma
manobra política do que um inte-
resse sério. Não vejo isso aconte-
cendo”, critica.

Para o engenheiro eletrônico, a
alternativa mais viável seria um
grande provedor internacional se
estabelecer no Brasil e criar um
serviço exclusivo para os brasilei-
ros. “Acredito que isso é só para
abrir uma discussão, mas temos
uma das dez melhores economias
e pode atrair o interesse de al-
guém para o serviço”

Mas, enquanto aguarda um dis-
positivo que realmente proteja os
dados na Web, o cidadão permane-
ce vulnerável. Segundo especialis-
tas em Segurança na Rede, diaria-
mente, 200 mil novos vírus são
dectados, só no Brasil. Para o
analista em Segurança da Informa-
ção Bernard Terzella, a internet é,
em si, o espaço da insegurança.

“A verdade é que o cidadão co-
mum não tem como se proteger
100%, porque tudo hoje está na
internet e mais de 70% das infor-
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Muito além da invasão

de hackers a sites de

grandes corporações, a

espionagem está em todos os

lugares e pode atingir qualquer

cidadão, até a presidenta Dilma

Rousseff. Saiba que comportamentos

evitar para não ser um alvo fácil
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Questão de

ANP aprova plano para o campo de Oliva

O governo brasileiro
teria muito mais
motivos do que os
americanos para nos
espionar. Como ter
acesso a informações
relevantes, impostos
e decisões estratégicas
de companhias”
SilvioMeira
Engenheiro eletrônico

Quando saímos de
casa, o que fazemos?
Fechamos a janela,
trancamos a porta.
Com o computador
e os novos dispositivos
de mídia é a mesma
coisa. Não basta apenas
ter um o antivírus”

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

(ANP) aprovou o plano de desenvolvimento do campo de Oliva,

originário do bloco BS-4, uma das apostas da OGX. A petroleira

de Eike Batista adquiriu 40% do bloco, em operação aprovada na

semana passada pelo Cade, após tumultuado processo de compra

e venda que se efetivou sem o aval do órgão antitruste. Reuters

FábioAssolini
Analista sênior de malware

“

“

1Instaleumantivírus
verdadeiramenteeficaz,

especialmentesesuamídiaconta
comosistemaoperacional
Android,maissuscetível;

2Atualizesempreossoftwares
deseucomputador.Programas

antigosfuncionamcomojanelas
paraquecódigosmaliciosos,
criadosporcibercriminosos,
entremnasuamídia;

3Suspeitedeaplicativos
gratuitoseevitebaixá-los

emlojasnãooficiais.Geralmente,
esses locaisnãotêmumcontrole
dosprodutos,quepodemser
usadosporcriminosospara
distribuiraplicativosmaliciosos;

4Aoinstalarumaplicativo
é,muito importanteverificar

quetipodepermissõesqueoapp
estápedindodeseusistema.Não
élógicoumacalculadoraaparecer
epedirpermissõespara internet
ouseuscontatos;

5Evitesalvarsuassenhasno
navegador.Seoseucelular

for infectado,ohackerpode
capturartodasassenhassalvas.
Emvezdisso,useumgerenciador
desenhas;

6EviteredesWi-Fipúblicas,
sãopoucosseguras;

 

7Protejaseucelularcomum
códigoPIN.Dêpreferência

anúmerose letras,menos
vulneráveis.Assim,vocêevita
a invasãodecuriososquando
estiver longedoaparelho;
 

8Use,parasitesde jogose
prêmios,senhasdiferentes

dasusadasnotrabalho.Mudesuas
senhasperiodicamente;

9Nãoaceitepedidosdee-mail,
como‘baixeaquisuasfotos’,

mesmoquesejamdepessoas
conhecidas;

10Evitequeoutraspessoas
pratiquemaçõesemseus

perfisoudispositivos.

EFE/MarceloSayão

mações na rede são acompanha-
das pelos Estados Unidos. Os anti-
vírus apenas conseguem dificul-
tar a ação de hackers mais lei-
gos”, avalia Terzella.

Analista técnico de Sistema de
Segurança da IBM, Alexandre Frei-
re, ressalta que há inúmeros dispo-
sitivos de espionagem na internet.

“Escutas baseadas em grampos
telefônicos, captura de conversas e
dados a partir do uso de malwares
e softwares maliciosos, grampos
de VOIP, cavalos-de-troia com al-
to nível de inteligência, kits de
malware comcapacidadedecaptu-
ra de voz e dados, como o Flame
Malware, que foi o malware mais
sofisticado já visto na Internet,
com capacidade de capturar docu-
mentos, tirar fotos de câmeras e
gravar áudio ambiente dos disposi-
tivos sem percepção do usuário.
Existem softwares que se acoplam
também a plataformas móveis co-
mo Android , Apple (iOS) e Windo-
ws Phone, que ativam funções de
espionagem, interceptação de cha-
madas e SMS”, enumera.

Assim como Alexandre Freire,
Fábio Assolini, analista sênior de
malware da Kaspersky Lab, acre-
dita que antes da paranoia, o
usuário deve pensar que a prote-
ção está na mudança de hábitos
do internauta, seja ele cidadão,
empresa ou governo.

“Quando saímos de casa, o que
fazemos? Fechamos a janela, tran-
camos a porta, colocamos o ca-
chorro no quintal, ligamos o alar-
me. Com o computador e os novos
dispositivos de mídia é a mesma
coisa. Não basta apenas ter um o
antivírus. É preciso manter sem-
pre os sofwares atualizados. E ter
a noção do que é falso e verdadei-
ro na internet”, orienta.

Em outras palavras, suspeitar
de links e e-mails como informa-
çëos genéricas, do tipo clique

aqui e veja nossas fotos ou res-
postas de e-mails que você não
solicitou. O cuidado com o que
se divulga nas mídias sociais
também é importante.

“Por terem um antivírus no
computador, as pessoas consi-
deram que estão totalmente pro-
tegido e podem fazer de tudo,
mas isso não é uma verdade. A
todo momento é lançado um ví-
rus novo que infecta novos usuá-
rio. Até então, só se falava em
cavalos de troia, que roubavam
algumas senhas, dos problemas
com contas de bancos. Mas, ago-
ra, o foco é com o que acontece
com o que você faz na inter-
net”, destaca Marcelo Lau, Dire-
tor Executivo da Data Secutity
(Segurança da informação e Pe-
ricia computacional).

Para Maurício Taves, especialis-
ta em Segurança da Informação
da Módulo Security Solutions, os
novos espiões podem estar à es-
preita em todos os lugares, espe-
cialmente, nas mídias sociais.

“Quem quer te prejudicar vai
buscar informações na sua pági-
na no Facebook. Logo, poderá des-
cobrir o nome do seu filho, time,
data de nascimento. Informações
que, geralmente, as pessoas usam
para criar senhas”, alerta.

Segundo Taves, informar locali-
zações pelo Facebook ou Foursqua-
re é outro comportamento que de-
ve ser evitado, porque o usuário é
facilmente vigiado. Outra dica é re-
pensar o que deve, realmente, ser
deixado como público no perfil.

De acordo com o consultor em
Segurança, o usuário deve aten-
tar para os dispositivos de prote-
ção do Gmail e do Facebook, por
exemplo. Essas mídias possilitam
que sejam criadas identificações
duplas, que permitem, além do
acesso pela senha convencional,
a vinculação do telefone pessoal à
conta e também de códigos núme-
ricos, atualizado diariamente.
Além disso, qualquer alteração
não autorizada na página pode
ser enviada ao e-mail.

PETRÓLEO

OS DEZ MANDAMENTOS
DA SEGURANÇA
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2013, Empresas, p. 12-13.




