
Crimes on-line crescem no Natal  
Da redação 
 
Número de sites falsos que roubam dados do usuário aumentou mais de 110% em outubro 
 
Policiais americanos especializados em crimes digitais pedem mais cautela aos internautas no 
período natalino, pois os fraudadores on-line aproveitam a época para aplicar novos golpes. O 
alerta chega junto com a notícia de que os phishings (e-mails ou sites que induzem o internauta a 
entregar informações pessoais) cresceram de forma expressiva no mês de outubro. 
 
"O Natal é a época em que as pessoas ficam mais vulneráveis ao roubo de identidade", afirma 
Susan Larson, presidente da SurfControl (www.surfcontrol.com), companhia especializada em 
filtragem de e-mails. 
 
Entre os golpes está um que oferece mandar felicitações de Natal assinadas por Papai Noel para 
crianças, em troca de endereço de e-mail ou residencial. 
 
Outro pede informações similares e promete aos que fornecerem dados pessoais vales-presente 
de US$ 200 na loja de departamentos Macy's (www.macys.com). 
 
Para Larson, esses golpes são provavelmente de grupos que estão recolhendo endereços de e-
mail para serem vendidos: "Não existe Papai Noel chegando por e-mail para você", diz. 
 
Pescando identidades 
 
Segundo o Anti-Phishing Working Group (APWG; www.antiphishing.org), um consórcio de 
instituições financeiras e empresas de segurança que rastreia ataques on-line, 1.142 sites foram 
usados para roubar dados de internautas em outubro, um crescimento de mais de 110% em 
relação a setembro (543). 
 
De acordo com o relatório, divulgado na semana passada, só entre os dias 16 e 23 de outubro 
foram identificados 355 sites. 
 
O mês com maior número de ocorrências, até agora, era agosto, com 727. 
 
O relatório pode ser conferido na íntegra, em inglês, no endereço www.antiphishing.org/ 
APWG_Phishing_Activity_Report-Oct2004.pdf. 
 
O grupo recebeu cerca de 6.000 alertas de e-mails de phishing em outubro. Desde julho, a taxa 
de crescimento do número de phi- shings novos é de 36% ao mês: "O crime organizado está 
adotando essa tecnologia, que está mais sofisticada", diz Peter Cassidy, secretário-geral da 
APWG. 
 
Grande golpe 
 
O phishing acontece quando criminosos digitais mandam e- mails aos internautas para levá-los a 
sites que, aparentemente, pertencem a renomadas instituições financeiras. O e- mail instrui o 
internauta a fornecer informações de conta corrente, que são usadas pelos scammers (praticantes 
de phishing). 
 
De acordo com a Comissão Federal de Comércio dos EUA, 10 milhões de americanos foram 
vítimas de roubo de identidade no ano passado. Estima -se que 57 milhões de internautas já 
receberam algum tipo de e-mail de phi- shing no período. 



Devido à prática, o prejuízo dos bancos e operadoras de cartões de crédito em 2003 foi de US$ 
10,2 bilhões, de acordo com o instituto de pesquisa e análise de mercado Gartner 
(www.gartner.com). 
 
Para evitar que os consumidores caiam na cilada, os bancos estão tentando educá-los sobre esses 
e-mails. Diversos bancos incluem informações sobre o phishing em seus sites e em informativos 
mensais. 
 
A expectativa da APWG é de que os falsários comecem a focar maiores esforços em bancos e 
instituições financeiras regionais em seus ataques. 

 
 
 
Leia Mais 
 
Hackers discutem segurança e ética  
Fernando Badô 
 
Hackers de todo o Brasil se reuniram em Brasília, nos dias 25 e 26 do mês passado, para, entre 
outros assuntos, apontar as falhas de segurança em redes e em armazenamento de dados. Mas, 
antes de se indignar com a falta de uma batida policial para prender todos, saiba que eles 
estavam discutindo questões em seu favor -e que muitos deles trabalham para a própria polícia. 
 
Segurança era um dos temas em debate no congresso H2HC, promovido pela Faculdade 
Michelangelo (www.michelangelo.edu.br), que contou com a participação de webmasters, peritos 
em segurança, administradores de redes e estudantes, entre outros. "Não existe sistema 
totalmente seguro. Com conhecimento, dá para comunicar empresas de segurança sobre as 
falhas", explica Glaudson da Silva, que palestrou sobre tráfego de dados em redes. 
 
O primeiro dia foi dedicado a mostrar como é relativamente simples encontrar brechas de 
segurança. "Com a ferramenta certa e um pouco de conhecimento, dá para achar", afirma Nelson 
Rufino, que ministrou um minicurso sobre segurança em redes sem fio. 
 
Outro ponto unânime é o combate ao monopólio do conhecimento, usado para lucrar. "Já me 
pediram US$ 40 mil pela recuperação dos dados de um disco rígido", conta Domingo Montanaro, 
especialista em tecnologia da informação, que palestrou sobre recuperação de dados e mostrou 
que nem sempre essa tarefa é complicada, embora ressalte que um usuário comum, sem 
conhecimento técnico, terá dificuldades de fazê-lo. 
 
A conscientização também esteve em pauta no congresso, que dedicou a sexta-feira aos debates 
sobre ética hacker. Um dos objetivos é tentar mudar a imagem da comunidade hacker, palavra 
que, apesar da fama, não é sinônimo de criminoso digital. 
 
Todos defenderam punição para os crackers (os reais criminosos), mas a criação de uma lei para 
a internet não é consenso. Uns dizem que basta aplicar a legislação existente, outros acreditam 
ser necessária uma lei específica. 
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