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Dos filmes de terror do produtor Val Lewton, como "I Walked with a Zombie", de 1943, até o 
recente "Resident Evil", inspirado em um videogame de sucesso, os zumbis sempre forneceram 
matéria-prima farta para o cinema de horror, com seu andar claudicante, olhos vidrados e 
pouquíssima inteligência. Nada que pareça meter muito medo hoje em dia, certo? Bem, é melhor 
não ter tanta certeza disso... 
 
Por contraditório que pareça, a tecnologia da informação não só reabilitou os mortos-vivos, como 
os transformou em uma ameaça real. Não estamos falando, claro, dos mostrengos das telas. No 
mundo da internet, zumbis têm outro significado. São computadores infectados por uma categoria 
de vírus que aparentemente não provoca dano algum, mas permite ao autor da invasão usar a 
máquina para distribuir spam, as irritantes mensagens de e-mail não solicitadas, e cometer 
fraudes on-line de todos os tipos. 
 
Spam e vírus não são novidades, mas a conexão entre ambos é reveladora porque mostra que o 
perfil dos criadores de vírus não se limita a "nerds" desocupados em busca de diversão, assim 
como os autores de spam não podem ser encarados como meros chatos em busca de divulgação 
barata. Ambos são parte de um negócio criminoso lucrativo e cada vez mais sofisticado. Os vírus 
fornecem a porta de entrada para que os autores de spam possam ganhar dinheiro, sem o risco 
de ser encontrados, já que usam o computador alheio. Esses, por sua vez, remuneram os 
criadores de vírus. "Há financiamento por trás disso tudo", diz Daniel Carboni, executivo da F-
Secure, empresa finlandesa de segurança digital. 
 
O negócio por trás dos vírus ficou claro no ano passado, com o embate entre os criadores de dois 
deles: o Netsky e o Bagle. Um vírus rastreava o outro e o desinstalava das máquinas afetadas. A 
surpresa veio quando as empresas de segurança descobriram - em mensagens ocultas no código 
dos vírus -, trocas de acusações entre os autores. As reclamações eram de que, com a briga, 
muito dinheiro estava sendo perdido. 
 
O que mais preocupa os especialistas é a velocidade com que esses vírus se disseminam e 
ganham novas versões, como as famílias de robôs "spybot" e "gaobot". Um relatório inédito, que 
a empresa de software antivírus Symantec apresenta hoje, mostra que São Paulo tornou-se a 
campeã dos mortos-vivos na América Latina. De todas as máquinas infectadas na região e 
detectadas pela Symantec, 16% estão na cidade. Em segundo lugar vem a Cidade do México 
(14%), seguida de Buenos Aires (9%). O Rio de Janeiro aparece em quarto lugar, com 7%. 
"Somando as duas cidades brasileiras, o país aparece com 23% da rede de zumbis na região", 
constata Ricardo Costa, especialista em segurança da Symantec. 
 
Vírus e spam expõem uma combinação criminosa   
 
Como se isso não bastasse, a ameaça pode se espalhar para os telefones celulares. O Brasil ainda 
não registrou nenhum ataque a aparelhos móveis. Por enquanto, a ocorrência mais próxima foi 
nos Estados Unidos, o que leva a supor que se trata de um risco distante. Não é, adverte Carboni, 
da F-Secure. Com a velocidade com que os vírus se disseminam, é uma questão de tempo a 
contaminação chegar até aqui. De certa forma, o país já entrou no mapa dos novíssimos vírus de 
celular. Isso ocorreu depois que o brasileiro Marcos Velasco divulgou, na internet, os códigos do 
vírus que ele mesmo fez. Em apenas 22 dias surgiram 30 variações do programa. 
 
As infecções nos celulares ainda não são tão preocupantes pelo fato de que a indústria de 
telefonia móvel é mais recente que a de computadores e, portanto, está mais bem preparada do 
ponto de vista tecnológico para enfrentar os riscos de fraude. Por enquanto, o telefone só pode 
ser infectado se o usuário aceitar o programa "hospedeiro". Mas os especialistas acreditam que é 
apenas uma questão de tempo para que a contaminação se torne imperceptível, como nos PCs. 



 
A gravidade crescente dos danos causados pelos vírus também assusta. Até sete meses atrás, o 
máximo que eles faziam era substituir os ícones do celular por símbolos de mal gosto, como 
pequenas caveiras. Agora, eles já enviam mensagens de texto - no primeiro ataque ao bolso do 
consumidor e ao caixa das operadoras. O próximo passo, dizem os especialistas, é fazer 
chamadas de voz. 
 
Se já provocam tanta confusão no universo dos computadores - cuja base total no Brasil é de 24 
milhões de máquinas, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, - dá para 
imaginar o que os vírus não farão se tiverem campo livre nos celulares, que somam 67,4 milhões 
de usuários no país, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 
Parafraseando o sucesso de George Romero, "Night of the Living Dead", de 1968, será o dia dos 
mortos-vivos. 
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