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Bitcoin: fraude mais rápida do que a lei
Falta de consenso de autoridades sobre legislação abre espaço para ações ilícitas; na China, transações com moeda virtual estão proibidas

Duas visões

As visões sobre a Bitcoin são
conflitantes. Uma ala defende
que a moeda virtual é uma
“bolha gigantesca”; outros
afirmam que ela representa o
futuro do dinheiro no mundo.

Bitcoinvemsevalorizandoprincipalmente porque as pessoas
estão apostando que seu valor
aumentaráporterofertalimitada. O programa de computador
que a criou estabeleceu que somente21milhões debitcoinsseriam criadas. O valor de todas
as existentes equivale a mais de
US$ 12 bilhões, isso depois que
umforteaumentoelevouseuvalor em mais de 1.000% no mês
passado.

US$ 1,2 mil

Mas toda a agitação diante da
rápida elevação de preço ofuscou a fraude, a pirataria e o roubo flagrante que se tornaram
parte integrante do mundo da
moeda – mesmo para operadores mais sofisticados e dentro
da lei. E ofuscou também a ausência de alguma reação visível
por parte das autoridades.
Esta semana houve um alvoroço por causa de 96 mil bitcoins – no valor equivalente a
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Segundo empresa, rede
de 2 milhões de
máquinas infectadas por
anúncios fraudulentos
foi desativada

te

Combate. Empresa trabalha com governos e provedores
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Organizações deste tipo
usam redes de máquinas cativas, conhecidas como botnets,
em esquemas complexos que
forçam as máquinas a clicarem
empropagandassemoconhecimento do proprietário do computador. Depois de clicar, um
software clandestino é instalado e a máquina passa a funcionar como “robô” da fraude.

aç
ão

iliz

ut

A

Mas Judith M. Shaw, chefe da
agência reguladora de títulos
em Maine, disse ser muito difícil determinar quem deve combater a fraude com a moeda virtual ou mesmo o que seria uma
fraude num mercado que, para
alguns, é uma bolha gigantesca
eparaoutrosofuturododinheiro. “A jurisdição não foi estabelecida, porque trata-se de um
novo território inexplorado.”
As autoridades nos Estados

se que os operadores da botnet estejam baseados na Rússia.Oautor dosoftware malicioso,porém,podeestarlocalizado em outro lugar, completou Boscovich.
A Microsoft revelou que o
esquemateveumimpactoestimado em US$ 2,7 milhões
por mês aos anunciantes de
Bing, Google e Yahoo.
Foi a oitava vez que a Microsoft tomou medidas contra um botnet e um raro caso
de a empresa ter conseguido
infligirsériosdanosaumcontrolado por um mecanismo
“peer-to-peer”, onde máquinas infectadas repassam instruções a outras em vez de
dependerdeumservidorcentral que pode ser rastreado e
desativado mais facilmente.
A Microsoft recentemente
abriu um novo centro de
combate ao cibercrime, na
suasede, emRedmond, Estados Unidos. A empresa tem
empregado novas ferramentas em seus esforços.
A Microsoft tem trabalhado comautoridadesde cibersegurança de vários países e
com provedores de acesso à
internet para notificar proprietáriosde máquinasinfectadas. A empresa tem trabalhado também ao lado do
FBI e da Europol. / REUTERS

A Suprema Corte americana
concordouemdecidirfinalmente sobre a possibilidade de patentear softwares (programas
de computador). O tema chegou à instituição por meio de
disputas entre as empresas AliceCorporationea CLS BankInternational sobre a proprieda-
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Os esquemas trapaceiam
anunciantes em sites de busca
como o Bing, da Microsoft, ao
fazercom quepaguem portransações que não têm chance de
terminar em vendas.
Pelo menos por enquanto, a
fraude promovida por esta rede
foi encerrada, disse Richard
Boscovich,conselheirogeralassistentedaMicrosoft. Acredita-

Após acordo, teles dizem
que apoiarão Marco Civil
Empresas mudaram de
ideia após relator se
comprometer a garantir
que texto não afetará
ofertas das operadoras
O Marco Civil da Internet ganhou ontem o apoio que faltava
para sua aprovação na Câmara.
Durante reunião do Conselho
Consultivo daAnatel, o diretorexecutivo do Sinditelebrasil,
Eduardo Levy, afirmou que o
“setor de telecomunicações”
chegou a um acordo com o relator do projeto de lei nº 2126/11,
Alessandro Molon (PT-RJ) sobre o princípio de neutralidade
de rede, pacificando sua oposição ao texto.
“O texto já chegou à Casa Civile,agora, o setor detelecomunicações é favorável à votação”,
disse Levy. O projeto tramita
em regime de urgência a pedido
da presidente Dilma Rousseff
desde o fim de outubro e, após
ser adiado diversas vezes, tinha
sua votação esperada só para
2014. Com a conquista do apoio
do setor, que representa a

maior forte oposição ao projeto, há chances de o PL ser votado ainda em 2013.
A maior reivindicação das teles era quanto a exigência expressanonovotextoapresentado no início de novembro pelo
relator,detratamentoisonômico de dados pelas operadoras.
SegundoLevy,a medida atrapalharia os negócios das empresas, barrando a oferta de pacotesdedadosevelocidadesvariados. Apesar de o relator negar
que o atual texto levante tais
barreiras, com o acordo a redaçãoseráalteradaepassaráa manifestar explicitamente que o
Marco Civil não trata de modelos de negócios – afirmação que
jáhaviasidofeitaduranteentrevista coletiva, em novembro.
Em entrevista ao Estado, o
deputado Molon havia dito que
tentaria adequar o texto às exigências dos setores opositores
desde que não afetasse o que
chama de “princípios”, sendo a
neutralidade um deles. Após
ser aprovado pela Casa Civil, o
projeto volta para a Câmara para ser apreciado pelo plenário. /
MURILO RONCOLATO

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B26.

EUA vão decidir se software poderá ser patenteado
Definição sobre o tema é
cobrada por empresas
como Google e Netflix;
hoje, decisão sobre o
assunto cabe aos estados

Unidosadotarammedidasenérgicas contra o uso criminoso
das moedas virtuais em alguns
casos, mas foram situações isoladas em que a moeda foi usadas para fins ilegais no mundo
real, como lavagem de dinheiro
e negócios com produtos ilegais. O proprietário do website
Silk Road, onde drogas e armas
podiam ser compradas com bitcoins,foipresoesteano. /TRADU-

foi a máxima histórica da cotação da moeda virutal Bitcoin; a
valorização ao longo do último mês foi de mais de 1.000%

Microsoft intensifica combate
a cibercrime em ação global

AMicrosoftafirmaterdesativado a maior rede de computadorespessoais infectadosdomundo desde que intensificou sua
luta contra o crime organizado
onlinetrês anosatrás. Arede totalizava cerca de 2 milhões de
máquinas.
A gigante de software entrou
com um processo no Texas ordenando provedores de internet a bloquear todo o tráfego
para 18 endereços na internet.
Esseseramusadospara direcionar atividades fraudulentas às
máquinas infectadas.
Autoridades em muitos países europeus cumpriram mandadosaomesmotempo,apreendendo servidores que pudessem fornecer mais evidências
sobre os líderes da organização
criminosa ZeroAccess, que se
dedicavaà “fraude dos cliques”.

US$ 100 milhões –, que teriam
sido roubadas de uma bolsa online conhecida pela venda de
drogas. Pela primeira vez este
ano a associação dos órgãos reguladores estaduais dos mercados de ações colocou a moeda
digital na lista das dez maiores
ameaças aos investidores. Numa audiência no mês passado,
três agências federais informaram estar rastreando moedas
virtuais por atividade ilícita.
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Tesouro virtual. Para garantir que fossem disputadas, as Bitcoins foram limitadas a um total de 21 milhões de unidades
Oferta limitada. Até agora a

na

O convite foi feito pelo Twitter: “Para obter lucros insanos, venha e junte-se a nós”.
Foi um convite para aderir ao
esquema de “pump and
dump” (que significa inflar
fraudulentamente o preço de
ações por meio de comunicados e depois vendê-las por valor muito mais alto), mas desta vez a fraude envolveu a Bitcoin, moeda virtual que tem
atraído e desnorteado as pessoas em todo o mundo.
Embora esta forma fraudulenta de elevar preço e colocar
as ações à venda tenha acabado
nosmercados financeiros,fraudes envolvendo a moeda digital
continuam sem controle. Isso
porque as autoridades não chegam a um acordo sobre que leis
devem ser aplicadas à Bitcoin e
nem quanto ao que é de fato
uma Bitcoin.
Tido como o idealizador deste esquema, o operador de bolsa conhecido no Twitter como
Fontas, disse num bate-papo
via internet que opera sem nenhum medo de uma repressão
policial. “No momento, a falta
deregulamentopermitequetudo aconteça”, declarou Fontas
nochat.Eacrescentouque aBitcoin e seus usuários se beneficiarão quando alguém resolver
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policiar esse faroeste financeiro e que ele abandonará este esquema quando isso ocorrer.
As autoridades chinesas chamaram a atenção para o assunto na quinta-feira ao comunicarem que proibiram os bancos
chineses de realizar transações
com a moeda virtual. No mesmo dia o Banco da França emitiu alerta sobre os riscos potenciais do negócio. A notícia fez o
preço da moeda despencar,
mas ela se recuperou rapidamente, quase atingindo US$ 1,2
mil, sua maior cotação de todos
os tempos.
Bitcoins são pouco mais do
que um código de computador
–criadas combasenumconjuntodealgoritmosecomercializadacom teclasvirtuais.Masalgumas pessoas insistem que a
moeda virtual pode se tornar
uma nova forma revolucionária
de pagamentos no mundo real.
O Bank of America foi o primeiro banco de Wall Street a se manifestar e divulgou na quintafeira uma pesquisa observando
que o Bitcoin poderá se tornar
“importante elemento nas
áreas de comércio eletrônico e
de transferência de recursos”.
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de de um software de transações financeiras; e outra entre
WildTangent e Ultramercial,
de anúncios em vídeos. No Brasil,apatentedesoftwareséproibida e está especificada na Lei
de Propriedade Industrial.
Empresas como Google, HP,
Facebook e Netflix cobram a
análise dos casos pelo Judiciário. Hoje, nos EUA as decisões
sobre casos de propriedade sobre softwares variam muito de
estado para estado.
Mark Lemley, um especialista de patentes da Faculdade de
Direito de Stanford, disse que a
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“Em 2005, o Parlamento
Europeu derrubou a
proposta porque retardaria
o desenvolvimento das
empresas.”
Marcelo Branco
ATIVISTA E EX-COORDENADOR DO
FÓRUM DE SOFTWARE LIVRE

ausência de jurisprudência tornaalei“desesperadamenteconfusa”. O tribunal superior fará
audiências previstas para ocorrer entre março e junho.

No Brasil, apesar de a disputa
estar pacificada em razão da lei,
o tema voltou a ser debate em
2012,quando o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI)colocouem consultapública uma proposta sobre a aplicação de patentes de softwares,
tendoposteriormentejustificado não estar querendo mudar a
lei, mas patentear equipamentos com softwares embarcados,
e não os softwares “em si”.
A Europa passou por essa
mesma discussão no início dos
anos 2000. “Em 2005, o ParlamentoEuropeuderrubouapro-

postadizendoqueseriaumatraso e retardaria o desenvolvimento de pequenas, médias e
grandes empresas. Se seria assim lá, imagina no Brasil”, disse
o ativista e ex-coordenador do
Fórum de Software Livre, Marcelo Branco, ao Link, logo após
o INPI ter lançado a consulta.
Desafio. O problema de se pa-

tentear softwares é que cada
um desses programas é formado por partes de vários outros,
por isso é quase impossível, segundo Branco, criar um software com total originalidade.

“As empresas teriam que ter
mais advogados que programadores. Por isso, cobramos um
posicionamentodogoverno sobre essa questão levantada pelo
INPI. Até agora não se sabe o
que Brasília pensa sobre isso.”
Segundo matéria do site Convergência Digital de outubro, a
Câmara estava incomodada
com as determinações do INPI,
sugerindo que o instituto deveria parar de “legislar” por conta
própria.Namesma épocadapolêmicadaconsulta,pesquisadores daUniversidade de SãoPaulo (USP) e da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) formularam um
artigo que funcionaria como
“contribuição” para o debate.
/M.R., COM REUTERS

