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Um novo tipo de vírus

F az tempo que um vírus de computador não
preocupava tanta gente. Mas há um novo aí na
praça, atacando máquinas que rodam Win-

dows, que inaugura uma nova era. Foi batizado de
CryptoLocker por empresas de segurança e ainda não
há cura. Provavelmente jamais haverá cura para os
computadores já infectados. O que haverá, nos próxi-
mos dias, são atualizações dos antivírus capazes de
evitá-lo.
CryptoLocker é ramsomware. Software que seques-

tra seus dados. Uma vez infectado o computador, o ví-
rus criptografa todos seus arquivos. É criptografia pe-
sada. Depois de trancafiar os dados, contata um ser-
vidor da nuvem e lá armazena uma chave, uma se-
nha. É esta senha que permite reaver os documentos.
Ele ameaça: o pobre dono do computador contami-
nado tem 72 horas para pagar US$ 300. Se o fizer, ga-
nha a senha e pode reaver o que quase perdeu. Após o
prazo, a senha é apagada para sempre. Aí, acabou.
CryptoLocker não é o primeiro vírus a sequestrar os

dados. Já desde o ano passado havia versões da mes-
ma ideia passeando por aí. A diferença é que nenhum
usava criptografia pesada. Dava para burlar e restau-
rar tudo sem a necessidade de pagamento. Agora,
não. Ficou profissional. E o conceito, que provavel-
mente renderá um bom dinheiro, vai se alastrar.
Como em todo sequestro, a recomendação dos es-

pecialistas é que não se pague nada. Quanto mais
gente paga, maior o estímulo para que o vírus empla-
que. A contaminação ocorre por meios tradicionais.
Um e-mail que parece crível oferece um link, o usuá-
rio ingênuo, incauto ou distraído clica. Quem faz
backup tem ao que recorrer. Mas não em todos os ca-
sos. CryptoLocker também trancafia o que estiver em
discos ligados à rede. É preciso uma tecnologia um
pouco mais sofisticada de backup.
É uma modalidade nova. Os primeiros vírus, ainda

nos anos 1970, eram experiências acadêmicas, brin-
cadeiras entre progra-
madores que se dedica-
vam à construção do
que seria a internet.
Nos anos 80, espalha-
dos via disquetes con-
taminados, os novos ví-
rus eram destrutivos.
Apagavam o conteúdo
dos primeiros discos rí-
gidos sem piedade. Mas
eram também triviais,
facilmente combatidos
por softwares de prote-
ção antivírus.
Entre a década de 90 e

o início do século, o que
mais assustava eram ví-
rus que atacavam a pró-
pria internet, tornan-
do-a mais lenta. Então,
com a ascensão da má-
fia russa no submundo
digital, surgiram as botnets. Os vírus mais comuns
atualmente ficam em silêncio. Infectam o computa-
dor e, em geral sem que o dono tenha conhecimento,
aproveitam-se de sua conexão à rede para atacar ser-
vidores. Existem milhares de computadores zumbis
pelo mundo, que são acordados vez por outra para
ataques e depois voltam ao sono. O usuário nem per-
cebe que algo está errado.
CryptoLocker é a primeira cepa perigosa desta

quinta geração de vírus digitais. Nos próximos dias e
semanas, os especialistas vão descobrir trechos de
código que o identificam e o implementarão em seus
programas de segurança. Os hackers do mal por trás
farão, por sua vez, modificações para driblar os anti-
vírus e, nesse jogo de gato e rato, seguirão. Versões di-
ferentes, mais sofisticadas, chegarão à rede.
A ideia não é nova. Sophos, uma empresa de segu-

rança, descobriu uma versão simplificada da ideia
ainda no tempo em que os microcomputadores sur-
giam. Mas duas inovações recentes fazem o caldo de
cultura em que a ideia brota commais força.
Uma é o encontro, na última década, entre o crime

organizado internacional e hackers. Começou na
Rússia, espalhou-se. A outramudança é o surgimento
de formas anônimas de pagamento. Dentre elas, a
mais popular é a moeda bitcoin. A possibilidade de
receber dinheiro virtual, que pode ser transformado
em dólares ou euros ou o que for, ajuda quem deseja
cobrar por um sequestro.
Omundo está ficando bemmais complexo. Os paí-

ses, em algum momento, terão de sentar juntos para
decidir como acompanhar este tráfego financeiro pe-
la rede. Porque os criminosos não vão parar na quinta
geração dos vírus. Aprenderam um truque novo, se-
guirão em busca de outros. l

Os softwares maliciosos de computador
chegam à quinta geração. Agora, cobram
resgate para devolver seus dados.
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Vírus digitais vêm desde os
anos 1970. Este novo,
CryptoLocker, representa
sua quinta geração.

2
A união entre crime
organizado e hackers
possibilita o surgimento de
outras cepas.

3
Resgates são possíveis
porque moedas como
bitcoin permitem
transações anônimas.
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-NOVA YORK E RIO- Os tablets e
smartphones estão cada vez
mais presentes nas vidas das
pessoas, inclusive das crian-
ças. De acordo com estudo
conduzido nos EUA pela orga-
nização Commom Sense Me-
dia, 38% das crianças comme-
nos de 2 anos já usaram algum
desses dispositivos móveis pa-
ra jogar, ver vídeos ou consu-
mir outras formas de mídia.
Em 2011, o percentual chegava
a apenas 10%.
— É um sinal de que a gera-

ção digital chegou — afirmou
Jim Steyer, diretor executivo da
organização.
O estudo mostra que o uso

de dispositivos móveis entre
crianças vem avançando rapi-
damente, enquanto outras mí-
dias continuam estáveis ou até
mesmo recuam. Entre os me-
nores de 2 anos, a televisão
manteve seu percentual de au-
diência em 66% em 2011 e
2013. O uso de computadores
cresceu de 4% para 10%; e os
DVDs perderam espaço, de
52% para 46%.
Não apenas mais crianças es-

tão usando tablets e smartpho-
nes, como o tempo de uso tam-
bém aumentou. Em 2011, o
tempo médio diário gasto com
esses dispositivos entre crian-
ças de até 8 anos era de 5minu-
tos. Na pesquisa deste ano, o
tempo subiu para 15minutos.
— Nós estamos vendo uma

mudança fundamental em co-
mo as crianças consomemmí-
dia. Bebês que ainda não fa-
lam, andamaté uma tela de TV
e tentam navegar como se fos-
se um iPad— disse Steyer.

MODERAÇÃO É IMPORTANTE
A psicóloga Luciana Nunes, do
Instituto Psicoinfo, não consi-
dera preocupante o uso da tec-
nologia por crianças tão novas,
mas recomenda aos pais con-
trole tanto no conteúdo como
no tempo gasto pelos peque-
nos em tablets e smartphones.
—Não é evitar, como se fosse

um problema, mas usar com
moderação — recomenda Lu-
ciana. — Quando você cria

uma realidade que é muito
mais interessante no mundo
digital, você limita as habilida-
des necessárias de interação
social.
A Academia Americana de

Pediatria recomenda que os
pais devemevitar que as crian-
ças com menos de 2 anos te-
nham contato com todos os ti-
pos de telas. Contudo, Steyer
considera essa posição como
conservadora, mas alerta para
o uso excessivo. Segundo ele,
tablets podem ser excelentes
ferramentas educativas, mas
não devem ser usadas como
babás eletrônicas. Tanto o con-
teúdo como o tempo de uso
devem ser vigiados de perto.

Com cada vez mais crianças
tendo acesso a esses dispositi-
vos, a organização faz um ape-
lo para que produtores de apli-
cativos e conteúdo assumam
uma postura “ética e responsá-
vel”, criando aplicações que
não estimulem o vício, que te-
nham viés educativo e respei-
tem a privacidade das famílias.
— Essa tendência representa

uma grande oportunidade pa-
ra a indústria de tecnologia,
mas causa um impacto pro-
fundo sobre as crianças e as fa-
mílias. Temos que usar esses
dispositivos com sabedoria —
afirmou Steyer. l

Nos EUA, 38% das crianças com
menos de 2 anos já usam tablets
Especialistas recomendam que os pais controlem tempo e conteúdo
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Geração digital. Tablets e smartphones podem trazer benefícios educativos, mas uso como babá eletrônica é prejudicial
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Apesar de trancar a pauta da Câmara, Marco
Civil da Internet pode não ser votado amanhã
Governo e PMDB querem
aproveitar a pausa para
debater outro projeto,
o dos agentes de saúde

-BRASÍLIA- O Marco Civil da Inter-
net dificilmente será votado es-
ta semana pela Câmara dosDe-
putados, embora a votação do
projeto esteja prevista para a
sessão de quarta-feira. Mesmo
trancando a pauta, a expectati-
va éque seja votadono iníciode
novembro. Além da polêmica
em torno do tema, que exige
negociações entre os parlamen-
tares e os vários setores, gover-
no e o PMDB vão aproveitar es-
sa pausa para negociar umaou-
tra proposta que afeta os cofres
públicos: quem vai bancar os

recursos para pagar o piso sala-
rial de R$ 950 dos agentes co-
munitários de saúde. O projeto
dos agentes de saúde começou
a ser discutido na semana pas-
sada, mas, por falta de consen-
so, foi adiado. A avaliação foi
feita por parlamentares de vári-
os partidos da base aliada.
Os líderes admitem a dificul-

dadepara aprovar oMarcoCivil,
apesar da determinação do pre-
sidente da Câmara, Henrique
EduardoAlves (PMDB-RN), que
defende a votação amanhã. Na
semana passada, representantes
das teles e dos provedores de
conteúdo se reuniram com líde-
res e com Henrique Alves para
tentar um entendimento. A
grande polêmica é em relação à
neutralidade de rede, que trata
da isonomia de tráfego de da-
dos. As empresas de telecomu-
nicações pretendem ter mais li-
berdade para definir a comerci-
alização dos pacotes de dados.
— Os provedores de conteú-

do e provedores de aplicação
estão se entendendo para che-
gar a um texto comum. Se che-
garem, facilita o trabalho. Va-
mos fazer esforço para votar es-
ta semana, mas é possível que
nãodê tempo—disse o líder do
PMDB, Eduardo Cunha (RJ).
Para o relator do projeto, de-

putado Alessandro Molon
(PT/RJ), o texto já está pronto,
embora admita que até o últi-
mo momento ele poderá rece-
ber emendas de plenário.
—O projeto está pronto para

ser votado há mais de um ano
e cerca de cem milhões de in-
ternautas estão esperando esta
lei — disse Alessandro Molon.
O líder do PT na Câmara, José

Guimarães (CE), disse que vai
defender que a semana seja de-
dicada à votação doMarcoCivil:
— Temos que iniciar o deba-

te na quarta-feira, nem que
não terminemos a votação.
Não podemos virar as costas
porque é polêmica. l
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Empresa comercializou
33,8milhões de

smartphones no trimestre

-NOVA YORK- Apesar de a Apple ter
vendido 33,8 milhões de iPho-
nes em seu quarto trimestre fis-
cal, encerrado em 28 de setem-
bro, um recorde para o período,
ante 26,9 milhões de unidades
um ano antes, a companhia re-
gistrou lucro líquido de US$ 7,5
bilhões, ou US$ 8,26 por ação,
8,5% abaixo dos US$ 8,2 bilhões
(US$ 8,76 por ação) apresenta-
dos nomesmoperíodo de 2012,
informou a empresa ontem,
após o fechamento da bolsa
americana.
A receita da fabricante do iP-

hone e do iPad alcançou US$
37,5 bilhões, o que representa
um avanço de 4% em relação
aos US$ 36 bilhões contabiliza-
dosnoquarto trimestre fiscal de
2012. Wall Street esperava ven-
das trimestrais mais sólidas. As
ações da Apple, que valoriza-
ram 17% desde setembro, caí-
ram cerca de 2% no after
market, cotadas a US$ 519,10
A companhia comemorou a

venda de 33,8 milhões de iPho-
nes, um aumento de 25,6% em
relação ao quarto trimestre de
2012, tendoemvista queosmo-
delos 5S e 5C foramanunciados
em 10 de setembro e lançados
em20de setembro emnove pa-
íses (EUA, Austrália, Canadá,
China, França, Alemanha, Ja-
pão, Cingapura e Reino Unido).
Asvendasdos tablets iPad tota-

lizaram 14,1milhões no período,
ligeiro avanço em relação aos 14
milhões de iPads vendidos um
anoantes.Acompanhia também
informou ter comercializado 4,6
milhões de computadores da li-
nhaMac, abaixo das 4,9 milhões
de unidades vendidas no quarto
trimestre fiscal de 2012. l

Venda de
iPhone cresce,
mas lucro
da Apple cai
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 out. 2013, Economia, 23.




