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Salvador, 19 de Setembro de 2003 - O mais famoso violador de sites virou agente do 
bem e agora ensina empresas a se proteger. O mundo de Kevin Mitnick é muito 
perigoso. É um mundo onde se faz qualquer coisa por uma informação. Funcionários 
crédulos são trapaceados por hackers do mal e abrem as portas de grandes 
corporações e de sistemas de missão crítica para ataques cibernéticos de grande 
escala. Vírus e vermes são desenvolvidos na calada da noite por adolescentes cheios 
de espinhas movidos pelo sonho de derrubar firewalls. Empresas apressadas levam 
novos softwares ao mercado sem reconhecer suas vulnerabilidades. A insegurança é 
generalizada e as ameaças correm pela rede, mas também se manifestam de maneiras 
convencionais, em falsos contatos de negócios e telefonemas anônimos.  

Mitnick, porém, conhece bem esses perigos. Ele mesmo já foi uma grande ameaça. 
Depois de ficar quase cinco anos na cadeia nos Estados Unidos, a partir de 1994, e de 
ser punido com mais algum tempo de liberdade condicional, sempre longe dos 
computadores, esse ex-hacker virou especialista em segurança. Seu conhecimento 
sobre invasões de sistemas e das mutretas da internet representa uma grande 
vantagem competitiva. Ele criou uma emp resa chamada Defensive Thinking, que tem 
cerca de 20 clientes e se dedica a fazer testes de penetração em redes e computadores 
para detectar pontos vulneráveis. Do ataque, Mitnick passou para a defesa. Agora, aos 
40 anos, é um sujeito que trabalha a favor do mercado, faz, em média, duas palestras 
por mês e cobra bem mais de US$ 10 mil por cada uma delas.  

O tema da segurança sempre desperta muito interesse. E os ouvintes de Mitnick 
querem detalhes de suas histórias, que incluem, por exemplo, as manobras para 
conseguir o código fonte de telefones celulares da Motorola e o ataque à Novell. Sobra 
curiosidade, também, sobre seus avanços sobre os sistemas do governo norte-
americano, como o do Comando de Defesa Aérea dos Estados Unidos ou do FBI. Ele 
nega os dois. Da mesma forma que nega muita coisa que a ele se atribui e boa parte 
do conteúdo do livro Take Down (Contra-ataque, na tradução publicada no Brasil pela 
editora Companhia das Letras), escrito pelo jornalista do The New York Times John 
Markoff e pelo especialista em segurança Tsutomu Shimomura, seu desafetos.  

"Nunca coloquei escutas no FBI e não contei quantos sistemas invadi – só sei que foi 
mais de um", diz.  

"Criaram um mito de Kevin Mitnick. Nunca tive intenção de ter essa fama. O governo 
decidiu me tomar como exemplo. Fui mantido na solitária por oito meses. Não tive 
direito a fiança, algo que até o Unabomber (o terrorista remetente de cartas-bomba 
Theodore Kaczynski, preso no estado de Montana em 1996), teve. Esperei quatro anos 
e meio para ser julgado quando todos nos Estados Unidos têm um julgamento rápido."  

Aquele que foi o mais procurado criminoso da internet, o primeiro fora-da-lei dessa 
nova era dedica-se, hoje, a alertar executivos e empresários sobre uma técnica dos 
hackers chamada de "engenharia social". É uma técnica de manipulação e persuasão 
totalmente off-line, descrita ontem em palestra feita por Mitnick no IT Conference, 
seminário de tecnologia da informação realizado nesta semana em Salvador. Envolve 
pesquisa sobre a empresa, identificação dos funcionários que detêm determinada 
informação estratégica e blefes telefônicos. São golpes que Mitnick usou com 



insistência no passado. Exemplo: para conseguir o código fonte do celular da Motorola, 
ele se passou por funcionário da empresa e enganou várias pessoas por telefone.  

"O hacker descobre uma pessoa ingênua e tenta fazê-la passar por cima dos 
protocolos de segurança", afirma. "As empresas precisam treinar seus funcionários 
para não agir de forma impensada e não desprezar qualquer tipo de informação. As 
pessoas, às vezes, por não terem interesse pessoal na informação, subestimam seu 
valor".  

É aí que o hacker entra. Ilude-se, diz Mitnick, quem pensa que o problema do hacker é 
ter acesso ao computador. O que o invasor quer é a informação, pelo simples 
sentimento da conquista – o prazer de desafiar uma grande corporação ou um governo 
poderoso – ou com objetivos de espionagem industrial.  

Mitnick ressalta a importância das manobras que o hacker faz fora da rede. Na 
verdade, seu discurso coloca os riscos das ações on-line em segundo plano. A imagem 
do maluco que fica testando senhas até acertar o alvo não confere com a realidade. 
Muitas vezes é um usuário incauto, funcionário ou ex-funcionário da empresa em vias 
de ser atacada, que abre a porta para o hacker. Um caminho manjado é o "cavalo de 
tróia", que desperta a curiosidade da vítima. Um disquete jogado no corredor com uma 
etiqueta sugestiva, diz Mitnick, é o caminho do precipício. A etiqueta pode conter a 
seguinte frase: "Folha de pagamento – segundo trimestre/ informação confidencial". 
Pronto. A isca é a palavra "confidencial". O funcionário coloca o disquete na máquina e 
um programa de ataque é executado.  

A proposta de Mitnick para aumentar a segurança corporativa é fazer um "firewall 
humano".  Para isso, é necessário conscientizar os funcionários sobre a importância das 
informações e treiná-los para não falar sem pensar, ainda mais com um interlocutor 
não identificado. Na opinião do ex-hacker, atualmente os riscos são muito maiores do 
que no início dos anos 90, quando ele agia. "Naquela época a internet não estava tão 
desenvolvida e não tinha a mesma importância comercial", diz. Se há algo que 
definitivamente não é uma "commodity" no negócio de tecnologia da informação é a 
segurança. E Mitnick se sente bem preparado para participar desse mercado. "Um 
agente de segurança em informática pode ser qualquer pessoa, mas é necessário 
pensar fora do comum". A surpresa, afinal, pode vir de qualquer lado. E os 
mecanismos de defesa podem ser tão criativos e inesperados como os de ataque.  
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