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Não hámais lugar digitalmente seguro. As ame-
aças semultiplicamnummundo já afetado pelo
fantasma da espionagem ubíqua, cortesia das
revelações do ex-técnico da CIA Edward Snow-
den. Não importa amagnitude do dispositivo—
de um smartphone até uma estação espacial,
todos podem ser alvo de hackers e crackers. Um
relatório recente da X-Force, divisão de segu-
rança da gigante IBM,mostra que só de 2012 em
diante houve um aumento de 600% nomalware
voltado para o Android, sistema operacional
móvel da Google e líder de mercado. Segundo
Alexandre Freire, consultor e arquiteto de segu-
rança da IBM Brasil, 60% dos dispositivos mó-
veis inteligentes hoje trazem o sistema, o que
aumenta o risco de violações e furto de dados
pessoais.
— Já há mais de 276 mil códigos maliciosos

para Android — afirma Freire. — E o malware
está cada vez mais sofisticado, disfarçado em
games e outros apps que chegam até a se insta-
lar no aparelho como administradores e contro-
lam tudo dentro dele.
No outro extremo—o espaço, a fronteira final

— há poucos dias Eugene Kaspersky, diretor
executivo e fundador do Kaspersky Lab, revelou
numa conferência de segurança na Austrália
que cientistas que usavam o sistema Windows
em seus laptops já haviam acidentalmente leva-
do vírus em pen drives USB à Estação Espacial
Internacional (ISS, na sigla em inglês) — mas,
segundo relatos da própria Nasa ao site Space
Ref, os códigos maliciosos encontrados, feliz-
mente, não afetaram os sistemas de comando e
controle da estação.
—Um dos principais vetores de infecção hoje

são os chamados sistemas SCADA, que contro-
lam equipamentos industriais automaticamen-
te — aponta Itai Aharon, diretor executivo da
empresa de segurança israelense Intercept e
que já trabalhou no Serviço Secreto do país.

STUXNET SOLTO NA REDE
O Stuxnet — worm que teria sido criado pelo
governo dos EUA (e também por Israel) para
infectar o sistema de enriquecimento de urâ-
nio das usinas nucleares iranianas e suposta-
mente evitar mais um conflito no Oriente Mé-
dio — afeta justamente os SCADA e, segundo
Aharon, já escapou para os hackers privados.
O vírus já teria infectado uma usina russa e sis-
temas da empresa de TI alemã Siemens.
— O Stuxnet acabou sendo decodificado por

meio de engenharia reversa e caiu na rede. Hoje

pode ser usado até por hackers de 14 anos para
ataques — afirma Aharon.
De acordo como especialista, omaior proble-

ma da cibersegurança hoje é que os ataques es-
tão muito mais avançados que a defesa, que é
sempre demorada.
— Antivírus e firewalls usam métodos basea-

dos em assinaturas, mas os criminosos digitais
já estão se valendode outros recursos para inva-
dir um computador ou dispositivo móvel — ex-
plica Aharon. — É como se protegêssemos por-
tas e janelas, e os invasores viessem pelo chão
ou pelas paredes.

As falhas de segurança nos próprios softwares
dos usuários estão hoje entre as principais artima-
nhas usadas pelos ciberbandidos. Segundo Ale-
xandre Freire, da IBM, os ataques chamados zero-
day — que exploram as falhas ainda não corrigi-
das em softwares como o Flash ou o PDF da Ado-
be, ou o Java, da Oracle— abundam na rede.
—OMicrosoft Office também é umgrande al-

vo desse tipo de ataque — diz Freire.
E o agravante é que há uma disputa entre

equipes de segurança e redes de cibercrime pe-
la descoberta de novos “buracos” em progra-
mas. Aharon faz uma comparação para esclare-

cer a magnitude da disputa:
— Se a Microsoft paga um quarto de milhão

de dólares pela descoberta de uma falha em seu
software, amáfia russa pagameiomilhão—diz.
A pesquisa da X-Force atesta que bilhões de

tentativas de invasão em sistema são feitas todos
os dias. A empresa já analisoumais de 40milhões
de ataques via spam ou phishing e gerenciou
mais de 15 bilhões de incidentes diariamente.
— Só este ano, já foram detectadas 4.100 fa-

lhas em softwares, que podem passar de 8.200
até dezembro — diz Freire. — Quase 23% dos
sites com conteúdo adulto trazem malware, e
os EUA ainda são o principal hospedeiro de ví-
rus e afins no mundo, respondendo por 42,3%
desse tipo de “hospitalidade”.

PREJUÍZO DE US$ 200 BILHÕES
Oprejuízo com violações pode ser de grosso cali-
bre. O consultor lembra que, após ter seu Twitter
hackeado em abril deste ano, o perfil da Associa-
ted Press teve postado um tweet falso dizendo
que tinham ocorrido duas explosões na Casa
Branca, ferindo o presidente americano Barack
Obama. Naquele dia, os mercados amargaram
uma perda de US$ 200 bilhões.
Mesmoos ataques clássicos, comoodenegação

de serviço, que sobrecarrega servidores e tira sites
e sistemas do ar, são hoje usados como manobra
diversivaparaacessardadosdegrandesempresas.
— Enquanto a equipe da tecnologia está ocu-

pada com a negação de serviço, os cibercrimi-
nosos tentam invadir os sistemas com técnicas
comoa injeçãode códigos arbitrários para aces-
so a bancos de dados — explica Freire.
Os sistemas que controlammáquinas hoje es-

tão na mira dos hackers — embutidos em car-
ros, aviões, aparelhos médicos e até vasos sani-
tários high tech, comuns no Japão.
— Hoje o hobby dos hackers japoneses é

hackear a privada automatizada do vizinho —
conta Itai Aharon, da Intercept.
Emuitas vezes um simples plug-in de navega-

dor serve ao propósito do cibercriminoso de se
imiscuir no dispositivo do usuário e acessar
seus dados pessoais.
—Os usuários mais antenados com a seguran-

ça já começam a separar uma máquina off-line
para evitar a contaminação, porque o Windows
continua completamente inseguro, a Apple tam-
bémtemproblemas (emborao iOS sejabemmais
seguro que oAndroid) emesmooLinux, se insta-
lado sem ajustes mais fortes, pode ser hackeado
—diz Aharon.—Entretanto,mesmo assim é pre-
ciso ficar muito atento, porque um simples pen
drive saídodeumPCconectadopode infectar es-
sa máquina supostamente a salvo. l
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No espaço. Pen drives teriam levado malware à ISS, mas sistemas de comando não teriam sido afetados na estação
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PlayStation 4: vendas batem 1 milhão em 24h
O novo console chegará
ao Brasil no próximo
dia 29 por R$ 4mil

-NOVA YORK- A Sony informou on-
tem que vendeu ummilhão de
unidades de seu novo console
de videogame, o PlayStation 4,
somente nos Estados Unidos e
no Canadá, nas primeiras 24
horas após o lançamento, na
última sexta-feira.
No Brasil, o console de vide-

ogame chegará no próximo dia
29, quando será lançado tam-
bém na Europa e no restante
da América Latina. Mas com
um preço bem mais salgado:
R$ 4 mil — mais de quatro ve-
zes o valor cobrado nos Esta-
dos Unidos onde é vendido

por US$ 400 (cerca de R$ 900).
Andrew House, chefe da

Sony Computer Entertain-
ment, unidade da Sony que ex-
porta o PlayStation, disse em
comunicado que as vendas
“continuam muito fortes na
América do Norte e que espe-
ramos entusiasmo contínuo ao
lançarmos o PlayStation 4 na
Europa e na América Latina”.
A Sony anunciou anterior-

mente ter recebidomais de um
milhão de encomendas do
console. Desta forma, as cifras
iniciais são a primeira vitória
da japonesa em sua batalha
contra a Microsoft e seu novo
console Xbox One, que será
vendido a partir do dia 22.
Até o fimdo ano fiscal, que se

encerra em 31 demarço, a em-

presa japonesa pretende ven-
der 5 milhões de unidades do
PS4. O analista Colin Sebasti-
an, da Robert W. Baird & Co,
disse esperar remessas de 2,5
milhões a 3 milhões de PS4 no
quarto trimestre na América
do Norte.
Já na madrugada anterior ao

início das vendas, filas de joga-
dores e aficionados mostra-
vam que o aparelho faria su-
cesso. Com placa de vídeo
composta de 18 unidades de
processamento capazes de fa-
zer dois trilhões de operações
por segundo, 8GB de memória
RAM, WiFi 802.11n, Bluetooth
2.1, USB 3.0, conexões HDMI e
analógicas, o poder de fogo do
PS 4 equivale a dez vezes o do
antecessor, o PS 3. l
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Devido ao feriado da Consciência Negra, quarta-feira (20/11),
o Classifone e a Loja de classificados

não funcionarão nesta data.

As publicações para quarta-feira (20/11) e quinta-feira (21/11)
deverão ser solicitadas até terça-feira (19/11) nos horários abaixo:

ANTECIPE SEU ANÚNCIO
FERIADO CONSCIÊNCIA NEGRA

Classifone:
até as 20h

Loja:
até as 18h

Classifone:
(21) 2534-4333
Horário: das 8h às 20h

Loja - Centro:
Rua Irineu Marinho, 35 - (21) 2534-5241
Horário: das 9h às 18h
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GERÊNCIA EXECUTIVA EM NITERÓI-RJ
SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ENGENHARIA

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 1/2013

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, através da GERÊNCIA EXECU-
TIVA EM NITERÓI – RJ, leva ao conhecimento dos interessados que estará recebendo
às 11:00 horas do dia 18/12/2013, na Rua Dr. Borman nº 06 - 9º andar - Auditório - Cen-
tro - Niterói/RJ, documentação e proposta de preços, visando a contratação de empresa
de engenharia para execução dos serviços de reforma do telhado dos blocos “B” e “C”
do prédio localizado na Rua Desembargador Athayde Parreiras, 266 – Bairro de Fátima
– Niterói/RJ , através de Licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, sob a forma de
execução indireta no regime de empreitada por preço global, Tipo Menor Preço, Proc.
nº 35318.000116/2013-82. Para obtenção de cópia do Edital e seus Anexos, os inte-
ressados deverão, munidos de “pen drive”, comparecer a Seção de Logística, Licitações
e Contratos e Engenharia da Gerência Executiva do INSS em Niterói/RJ, situada na Rua
Dr. Borman nº 06 – sala 702 – Centro – Niterói/RJ, no horário das 10 às 17 horas, nos
dias úteis. O Edital poderá também, ser obtido pela Internet, através do sítio
www.comprasnet.gov.br. Maiores informações ou esclarecimentos, poderão ser
obtidos através do telefone (21) 2707-7477 ou 2707-7447.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 nov. 2013, Economia, p. 21.




