
Microsoft abre guerra contra roubo de dados 
 
A Microsoft deu início a uma batalha judicial contra o phishing (uso de e-mails falsos para “pescar” 
informações como dados bancários, senhas ou número de cartão de crédito de outros 
internautas). A empresa abriu 117 processos no tribunal de Seattle, estado de Washington, para 
descobrir a identidade de internautas que praticam o phishing .  
 
A prática é considerada por especialistas como a ameaça cibernética que mais cresce na internet. 
Em geral, os golpistas usam mensagens eletrônicas imitando e- mails oficiais de bancos ou 
empresas de cartões. No Brasil, por exemplo, circulam e- mails falsos com mensagens do Serasa, 
para tentar atrair vítimas.  
 
A Microsoft informou que, com a iniciativa, tenta se proteger de uma onda de e- mails dirigidos 
especificamente contra usuários de serviços da Microsoft, como o sistema de mensagens 
eletrônicas gratuito Hotmail e o MSN Messenger.  
 
— Temos que evitar que golpistas usem a rede para fraudes — justificou Aaron Kornblum, um dos 
representantes legais da companhia dirigida por Bill Gates.  
 
Novas falhas de segurança nos programas da empresa  
 
As ações judiciais da Microsoft coincidem com a descoberta de uma nova série de erros nos 
programas de navegação e correio eletrônico da companhia Internet Explorer e Microsoft Outlook, 
anunciada na última sexta-feira pela empresa de segurança eEye Digital Security. A Microsoft 
reconheceu a existência dos problemas, mas não informou quando tornará disponíveis as 
correções necessárias para torna r seguros novamente os computadores dos usuários desses 
programas.  
 
A Microsoft utilizou o recurso das ações judiciais anônimas, usadas quando o demandante não 
conhece a identidade dos infratores. Trata-se de um recurso similar ao utilizado pelas companhias 
discográficas em sua campanha para impedir que usuários individuais usem redes gratuitas de 
troca de arquivos para baixar músicas sem pagar direitos autorais.  
 
Se os juízes derem luz verde para a Microsoft, a empresa pode obter dos provedores de acesso, a 
identidade dos golpistas responsáveis pelos ataques. No caso da indústria discográfica, o caso é 
mais controverso, já que os provedores alegam que é dever deles proteger a identidade de seus 
clientes. No caso da Microsoft, a situação pode ser diferente, já que dessa vez, são os próprios 
clientes dos provedores que estão na mira dos golpistas eletrônicos.  
 
— Trata-se de uma das ameaças mais graves para a indústria de informática — afirmou Nicolás 
Severino, diretor da divisão para a América Latina da empresa de segurança em informática 
Symantec. — O número de ataques cresce e antecipamos um aumento ainda maior no futuro.  
 
Os dados do Grupo de Trabalho Anti-Phishing (APWG, na sigla em inglês), uma coalizão de bancos 
e empresas de tecnologia, corroboram a opinião de Nicolás: desde julho de 2004, esse tipo de 
ataque cresceu 25% ao mês. Ao piratear as marcas de bancos, lojas ou empresas de cartão de 
crédito, os phishers podem convencer até 5% das vítimas.  
 
Além das ações legais, a Microsoft lançou uma campanha junto à União Nacional dos 
Consumidores e à Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, para educar os usuários de 
internet a respeito desse tipo de golpe. A Comissão afirma que sua página na qual ensina os 
consumidores a escapar do roubo de dados por phishing recebeu um milhão de visitas desde que 
entrou no ar em junho do ano passado.  
 
Companhias fazem recomendação de segurança  



 
Tanto a Microsoft como a Symantec recomendam aos usuários de internet que não abram correios 
eletrônicos que perguntam por dados pessoais, nem cliquem em links incluídos nessas 
mensagens, para evitar os golpes eletrônicos. 
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