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Num dia quente de agosto em 2003, Peter
Fifka estava num carro alugado, numa rua
da cidade checa de Brno. Ele estava à pro-
cura de "Benny", membro do notório grupo
de criadores de vírus de computadores 29A.
Pesquisas na internet resultaram numa
foto de Benny e em pistas suficientes para
reduzir a apenas algumas ruas o provável
endereço dele.

Fifka diz que quando estava para per-
guntar aos vizinhos se alguém conhecia o
homem da foto, viu Benny sair apressado
de uma das casas. Fifka o seguiu o resto do
dia e chegou a ficar do lado dele quando
Benny comprava pão e água mineral,

Fifka informou a polícia checa, que come-
çou a investigar o caso. Em novembro passa-
do, a polícia fez uma batida na casa de Benny
e confiscou vários computadores e progra-
mas de armazenamento de dados. Apesar de
Benny não ter sido preso ou indiciado, a polí-
cia disse que investiga as conexões entre as
atividades dele e diversos vírus, numa das
primeiras tentativas da República Checa de
resolver um caso do gênero.

Peter Fifka não é policial. Ele trabalha

para a equipe de segurança da Microsoft
Corp. Criado em 2002, o grupo é resultado
do crescente esforço da gigante do software
para combater o crime cibernético num
momento em que consumidores e empresas
estão cada vez mais irritados com fraudes e
ataques de vírus em computadores, a maio-
ria dos quais é equipada com o sistema ope-
racional Windows, da Microsoft.

Enquanto a criminalidade prolifera na
internet, as ações legais para conter o pro-
blema contam com o apoio do setor privado.
Identificar bandidos cibernéticos requer
uma perícia diferente da que a polícia tra-
dicionalmente usa. O desafio é grande con-
siderando a rapidez com que as ameaças
online tomam forma.

A Microsoft oferece recursos e técnica,
desde decifrar arquivos até analisar o códi-
go do computador. Por meio da equipe de
segurança a empresa colabora com a polí-
cia ao redor do mundo. No mês passado, ela
trabalhou com o FBI e outras autoridades
no Marrocos e na Turquia trilhando os sus-
peitos de criar os vírus "Mytob" e "Zotob",
que atacaram redes de computadores recen-
temente. Em menos de quinze dias, duas
pessoas foram presas. A ajuda da Microsoft
foi "crucial", diz David Thomas, chefe da
área de violação de computadores do FBL

A cooperação da Microsoft com a lei não
é usual: Em geral as empresas hesitam em
chamar a polícia para resolver crimes de
informática, por medo de perder negócios e
ter uma má publicidade caso seus computa-
dores sejam apreendidos. Apenas cerca de
um terço dos casos de crimes cibernéticos
são informados à polícia, diz o FBL

Alguns segmentos da polícia, no entanto,
temem que a Microsoft force a barra na
defesa de interesses próprios. Outros criti-
cam a empresa por oferecer recompensas
em dinheiro, o que encorajaria informantes
a procurar a Microsoft antes de ir à polícia.

O Departamento de Justiça dos Estados
Unidos diz que a empresa não afeta suas
investigações. A Microsoft não está "defi-
nindo prioridades legais", diz Christopher
Painter, ex-chefe de departamento da Seção
de Crimes de Informática.

A Microsoft também não impediu que
milhares de novos vírus aparecessem, ape-
sar do número de prisões de criadores de
vírus ter aumentado. Nos últimos 12 meses,
a Microsoft encaminhou cerca de 75 casos a
autoridades do mundo todo. Ela também
abriu 243 ações civis ligadas a ameaças à
segurança na internet, como o envio de e-
mails em massa. Mas Peter Fifka reconhe-
ce que está sempre dois passos atrás dos
bandidos. "A verdade é que sempre haverá
alguém buscando novas maneiras de come-
ter crimes", diz ele.

A Microsoft tem muito em jogo, Não ape-
nas reputação, mas milhões de dólares se os
usuários decidirem
mudar para outros soft-
wares. Especialistas
dizem que os progra-
mas da empresa são
vulneráveis e dizem que
a Microsoft se concen-
trou em funcionalidade
e não em segurança.

Os vírus causaram
prejuízos de US$ 17,8
bilhões no mundo todo
no ano passado, inclusi-
ve custos de consertos
de sistemas e perda de negócios, estima a
Computer Economics, uma firma de pesqui-
sa de Irvine, na Califórnia. O Windows, que
tem mais de 95% do mercado de microcom-
putadores é uma das principais fontes de
receita da Microsoft e gerou US$ 310 milhões
em vendas no ano encerrado em 30 de junho.

A empresa criou um fundo de recompen-
sa de USS 5 milhões em 2003 para obter
dicas que levem a prisões de criadores de
vírus. Em julho, a Microsoft disse que paga-
ria a primeira recompensa, de US$ 250.000,
para dois informantes que ajudaram a iden-
tificar o criador de um worm chamado
Sasser, que danificou redes de computado-
res ao redor do globo no ano passado.

A equipe de segurança da Microsoft tem
65 funcionários pelo mundo. Eles são ex-poli-
ciais, advogados, assistentes legais. O grupo,
que tem um orçamento anual na faixa do
milhão, tem 25 investigadores como Fifka.

Peter Fifka
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