
Saiba como se proteger
dos chamados spywares,

que invadem seus
micros e roubam dados

confidenciais

penho do micro, o programa age como
uma espécie de ladrão cibernético, que
rouba informações sobre seus hábitos
de navegação na internet. O objetivo,
normalmente, é usá-las para criar um
perfil de marketing que será vendido
para empresas interessadas. Como se
não bastasse tudo isso, você ainda de-
verá receber e-mails com a oferta de
produtos dessas empresas que usam
seus dados sem sua permissão.

O programa espião pode assumir uma
identidade ainda mais perigosa. Há ver-
sões criadas por hackers do mal que
são capazes de capturar os números de
seu cartão de crédito e, até mesmo, sua
senha de acesso ao internet banking.
Por causa da proliferação dos progra-
mas espiões (hoje calcula-se que exis-
tam 17.000 deles), muitos bancos já tro-
caram seu sistema de digitação de se-
nhas — nas novas versões, em vez do te-
clado normal, os números são inseridos
em um teclado virtual, disponível na
tela do micro, com o auxílio do mouse.

Segundo José Matias, gerente da
McAfee, fabricante americana de pro-
gramas de segurança, os softwares es-
piões agem na surdina. Por isso, ainda
que, num primeiro momento, você não
perceba nada de diferente no compu-
tador, ele pode já estar infectado. Ma-
tias afirma que os spywares normal-
mente invadem sua máquina quando
você entra em algum site cuja proce-

D
e repente, no meio do trabalho,
você se dá conta de que o seu
computador parece uma car-

roça, de tão lento que ficou. Você ten-
ta fazer uma operação e ele trava. Para
entrar na internet, então, mesmo se
você tiver acesso à rede por banda lar-

ga, leva uma eternidade. Quando
finalmente consegue se conectar,
a página inicial, para sua surpre-
sa, não é a mesma de sempre.
Você até tenta, mas não con-
segue voltar à página origi-
nal. E, para piorar, ainda pi-
poca em seu monitor uma
série de pequenas janelas
indesejadas com anúncios,
os chamados pop-ups.

Parece um vírus, mas
não é. Ao contrário do que
se pode imaginar, o diag-
nóstico é outro. O proble-
ma está relacionado com
um software conhecido co-
mo spyware (em inglês,
programa espião), uma
verdadeira praga virtual
que se espalhou mundo
afora e já apareceu no Bra-
sil. Além de causar proble-
mas que afetam o desem-
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dência seja desconhecida — o que é co-
mum, por exemplo, entre os sites de
música, jogos ou conteúdo pornográfi-
co. Eles também são capazes de chegar
ao seu micro por meio de um arquivo
baixado da internet e até mesmo por e-
mail. Quando você copia da rede um
software qualquer, um spyware vem co-
mo uma espécie de módulo adicional,
ou seja, como um programa dentro de
outros programas. "Ele é o papagaio no
ombro do pirata", afirma Lúcio Costa,
analista da Symantec do Brasil, empre-
sa da área de segurança eletrônica.

ENTRADA FRANCA - Nenhum usuá-
rio de internet está a salvo dos progra-
mas espiões. Se você tem acesso à rede
por linha telefônica discada, saiba que
existem spywares capazes de fazer li-
gações internacionais para números de
telessexo a partir do seu computador

- o que, obviamente, aumentará a
conta de telefone da sua empresa. No
caso do acesso à internet por banda
larga, os espiões podem, por exemplo,
utilizar sua conexão para enviar uma
enxurrada de e-mails indesejados (o
chamado spam) a outras pessoas.

O que fazer, então, para enfrentar
esse Big Brother cibernético? De acor-
do com o professor de Administração
de Sistemas de Informação do Ibmec
do Rio de Janeiro, Denis Silveira, é fun-
damental instalar um firewall, softwa-
re que atua como um porteiro que con-
trola o entra-e-sai de informações e li-
mita o acesso apenas a sites previa-
mente selecionados.

No caso de computadores que já es-
tão infectados, Silveira diz que só um
programa antispyware resolve (confi-
ra o quadro Casa limpa, acima). Em
geral, tais softwares conseguem elimi-

nar quase todos os espiões instalados
no micro. "A eficácia dos programas
antispyware chega a ser de mais de
80%", afirma Silveira.

Recentemente, em apenas uma se-
mana, 10% dos computadores da Via
Marte, fabricante de calçados de Porto
Alegre, no Rio Grande do Sul, foram in-
fectados com um spyware. Os sintomas
foram os de praxe: lentidão, máquinas
travando e os pop-ups em profusão.
"Só conseguimos identificar que se tra-
tava de um software espião porque te-
mos um programa de gerenciamento
de conteúdo da rede", afirma Marcelo
Ribas, responsável pelos micros da em-
presa. Além de comprar um sistema
antispyware, a empresa agora deve, se-
gundo Ribas, implantar uma política de
segurança para evitar que os funcioná-
rios entrem em sites suspeitos e baixem
arquivos da internet.
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