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David Faber, professor de ciência da computação na Universidade Carnegie Mellon, almoçava com 
a esposa num restaurante mexicano de Kennett Square, Pensilvânia, em 21 de agosto, quando 
seu celular começou a vibrar, anunciando a chegada de um e-mail. Mas assim que ele apagou a 
mensagem, o telefone começou a vibrar de novo - e não parou mais. Seu almoço se transformou 
numa grande indigestão. Faber foi mais uma vítima do SoBig, famoso vírus que transformou 
computadores do mundo inteiro em retransmissores, enviando milhões de e-mails com programas 
virulentos, numa verdadeira bola de neve digital. A conclusão de Faber: "Estamos perdendo a 
batalha contra os vírus".  
 
Para os mais atingidos, parece que esse recente ataque atingiu proporções epidêmicas. Desde o 
início de agosto, sistemas do mundo todo foram atacados por centenas de vírus - alguns deles 
muito estranhos. Em 11 de agosto veio o ataque do Blaster e outros vírus relacionados, 
prejudicando dezenas de empresas, inclusive o sistema de reservas e check-in da Air Canadá. Dez 
dias depois surgiu o SoBig, que causou atrasos nos transportes da grande empresa ferroviária 
CSX e travou mais de 3 mil computadores pertencentes à cidade de Fort Worth, no Texas. No 
mundo todo, 15% das empresas grandes e 30% das pequenas foram afetadas pelo SoBig, 
segundo a TruSecure, empresa que acompanha a trajetória dos vírus. A pesquisadora de mercado 
Computer Economics avalia que o prejuízo chega a US$ 2 bilhões, fazendo do Blaster um dos 
vírus mais prejudiciais que já surgiram. Tudo somado, os danos causados por vírus este ano 
podem chegar a mais de US$ 13 bilhões.  
 
E a situação ainda pode piorar. Já foram lançadas seis versões do SoBig desde janeiro, uma mais 
eficaz do que a outra. Como o SoBig transformou milhares de computadores em escravos virtuais, 
prontos para cumprir suas ordens e retransmitir milhares de e-mails, a pergunta é: Qual será a 
intenção do autor do vírus? Será que pretende conectar-se com autores de spam e espalhar seus 
anúncios indesejados ainda mais depressa? Ou serão seus planos mais perversos, tais como um 
sistema de transmissão em massa de um vírus ainda mais pernicioso?  
 
Desde o início de agosto, sistemas do mundo todo foram atacados por centenas de vírus, alguns 
muito estranhos  
 
Os relatos de estragos não param de chegar, fazendo do SoBig um fortíssimo alerta para as 
empresas, os consumidores e toda a indústria do software: é preciso levar a sério a segurança. 
Depois de um grande ataque de vírus, as pessoas em geral prometem que vão proteger melhor 
seu computador, mas depois relaxam e esquecem. Agora, porém, isso não é mais admissível. "As 
pessoas compram anti-vírus e acham que é a solução. Elas pensam que estão seguras, mas não 
estão", diz Brian King, analista de segurança de rede do Centro de Coordenação CERT, de 
Pittsburgh, que cuida do monitoramento dos vírus para o governo americano. "Sempre existe uma 
brecha para um vírus entrar."  
 
Isso implica um grave risco para toda a vitalidade da economia da informação. Os vírus mais o 
flagelo do spam são duas âncoras pesadíssimas arrastando para o fundo o barco da economia, já 
tão vagaroso. O fato é que a epidemia de vírus pode corroer a produtividade do setor de 
tecnologia, pois a preocupação com a defesa reduz o incentivo para investir em novos 
computadores e programas. "A cada ano, gastamos mais e mais com segurança e 
monitoramento", diz June Drewry, diretora de informações da AON, seguradora de Chicago.  
 
Outra advertência feita pelos especialistas em tecnologia: o perigo de se confiar demais em 
apenas uma empresa - a Microsoft - como fornecedora da espinha dorsal da computação e da 
internet. Dono de 95% do mercado, o sistema operacional Windows é um alvo extremamente 
suculento para os ciber-criminosos. A empresa recebeu tantas queixas sobre o SoBig que até os 
executivos sênior, inclusive Brian Valentine, chefe do Windows, foram obrigados a trabalhar nas 



linhas de atendimento ao cliente. Alguns chegam a dizer que a Microsoft, por oferecer serviços 
praticamente essenciais à sociedade, tem obrigação de garantir que seu software seja resistente 
aos hackers. A empresa lançou uma iniciativa de software seguro, mas os especialistas querem 
ver mudanças mais fundamentais na maneira de conceber e desenvolver os programas. "A 
Microsoft precisa criar um software de melhor qualidade", diz Paul Saffo, diretor do Institute for 
the Future, centro de estudos de Menlo Park, Califórnia. "É revoltante que uma empresa tão 
lucrativa faça um serviço tão desleixado."  
 
Isso desperta uma pergunta perturbadora: será que os usuários passarão a questionar a eficiência 
desses equipamentos, dos quais já são tão dependentes? As redes e os sistemas de e-mail já 
demonstraram não serem dignos de confiança. Os dados não estão disponíveis quando você mais 
precisa deles. O pedido que você tanto espera não chega - mas sua caixa de entrada está 
transbordando com centenas de anúncios, puro lixo eletrônico. A continuar assim, esses sistemas 
passarão a perder a utilidade. Se as empresas e indivíduos decidirem bloquear os e-mails vindos 
de endereços desconhecidos, haverá um curto-circuito num dos atributos quase mágicos da rede 
mundial: fazer conexões instantâneas entre quaisquer pessoas.  
 
Até agora, os vírus deram relativamente pouca dor de cabeça. Dos novos vírus criados todos os 
meses - cerca de 80 - a maioria tem pouco efeito: só conseguem desacelerar o tráfego na rede, 
atulhar as caixas de entrada de e-mail e prejudicar umas poucas empresas.  
 
Nos últimos tempos, porém, os vírus se tornaram muito mais perigosos - e a culpa é da 
onipresença da internet, que se tornou uma verdadeira via expressa para esse flagelo. Um vírus 
lançado hoje de manhã pode infestar computadores no mundo inteiro até o final do dia. O 
Slammer, que atacou em janeiro deste ano, espalhou-se com tal velocidade que infectou quase 
100 mil computadores só nos primeiros dez minutos. Os autores de vírus também estão ficando 
mais inteligentes, e maldosos. Veja-se o vírus Nimda, que se espalhou pouco depois dos ataques 
terroristas de 11 de setembro de 2001. Baseado na técnica da "ameaça combinada", tinha cinco 
maneira diferentes de se replicar e atacar os computadores e as redes.  
 
A cultura dos hackers mudou. Enquanto a geração anterior em geral era de adolescentes rebeldes 
que invadiam redes para se exibir para os amigos, hoje, segundo os especialistas, há equipes 
internacionais de hackers, organizadas e super rápidas - uma ameaça muito maior.  
 
O que realmente preocupa é que alguém - talvez até mesmo um terrorista - consiga apagar o 
conteúdo de dezenas de milhares de discos rígidos, ou provocar uma pane geral na rede elétrica. 
"Imagino que os vírus que vêm por aí causarão prejuízos muito sérios", diz Hal R. Varian, diretor 
da School of Information Management & Systems da Universidade da Califórnia em Berkeley.  
 
Mesmo que esse vírus mega-matador não chegue a atacar, a combinação de vírus e spam 
transformou as tarefas diárias da informática numa verdadeira provação. Quando o usuário checa 
seu e-mail, é recebido por uma torrente interminável de anúncios de Viagra, aumento do pênis, 
empréstimos baratos ou garotas sexy - isso se o e-mail não der pane. Antes, tirar um novo 
computador da embalagem era um momento emocionante. Agora, significa uma preocupação. 
Pergunte a Linda Beebe, aposentada americana que em 13 de agosto recebeu o novo PC em sua 
casa de férias em Mauléon-Barousse, cidade francesa dos Pirineus. Na sua primeira conexão à 
internet ela pegou o Blaster, que travou o computador. Foram precisos três dias inteiros de 
trabalho para fazê-lo voltar à vida. "Estou tão zangada que não consigo nem pensar direito", diz 
ela.  
 
É claro que os vírus e o spam não vão desmotivar as pessoas de usar o computador. 
"Dependemos do e-mail, dependemos da internet", diz Linda Beebe. Para as empresas, é 
absolutamente vital. Não há como voltar o relógio digital. Mas essas duas pragas, agora gêmeas, 
farão da computação algo arriscado como dirigir um carro: às vezes você avança muito bem, 



numa estrada desimpedida. Outras vezes fica preso no trânsito, xingando. E quem não tem sorte 
acaba dando uma trombada feia.  
 
Nos últimos tempos, os vírus se tornaram muito mais perigosos e a culpa é da onipresença da 
internet no mundo  
 
Não é possível depender dos agentes da lei para desarmar os autores de vírus. Perseguir e 
encontrar esses criminosos é incrivelmente difícil. Como eles não se interessam pelo lucro 
financeiro, não há nenhum "rastro do dinheiro" a ser seguido pelos detetives. Esses hackers são 
famosos pela habilidade de disfarçar suas pegadas. Até agora, apenas 10 foram capturados e 
condenados - em geral porque se vangloriaram de suas proezas.  
 
E quando se trata dos vírus mais complexos - tais como o Nimda, que está sempre em mutação 
para fugir do pessoal da limpeza - deve haver apenas uma dúzia de pessoas no mundo todo com 
capacidade para compreender em detalhes o funcionamento de um vírus assim.  
 
Quem mais preocupa os agentes da lei são algumas dezenas de hackers super-especialistas. Eles 
têm uma inteligência brilhante para explorar os pontos vulneráveis do software, e assim que os 
descobrem, trabalham furiosamente. Por exemplo, em 16 de julho a Microsoft identificou uma 
grande falha nas mais recentes versões do Windows e divulgou em seu site um "patch" para 
corrigí-la. Demorou menos de um mês para os autores de vírus lançarem o Blaster e meia dúzia 
de outros vírus que se aproveitam justamente da falha apontada. E como muitas empresas e 
consumidores não tinham baixado o "patch", foram atacados. Mas poderia ser pior: a Microsoft só 
descobriu o problema porque foi avisada em junho por quatro cientistas poloneses, membros do 
Grupo de Pesquisas Last Stage of Delirium (Último Estágio do Delírio), que identifica pontos 
vulneráveis em softwares.  
 
Os especialistas em segurança e os compradores empresariais de tecnologia põem a culpa na 
Microsoft e os outros fabricantes de software. Segundo eles, as falhas existem porque a prioridade 
dessas empresas é lançar rapidamente os produtos, abarrotados de novos recursos, em vez de 
cuidar melhor do aspecto segurança. Eles apelam a todo o setor, e em particular à Microsoft, para 
que torne o software mais seguro. Ralph Szygenda, diretor de informações da General Motors, 
perdeu a paciência quando seus computadores foram atingidos pelo Nimda no fim de 2001, e 
telefonou para o alto comando da Microsoft. "Falei que vou abandonar o Windows", conta 
Szygenda. "De repente, eles começaram a falar em segurança."  
 
No ano passado a Microsoft lançou, com muita fanfarra, sua iniciativa Trustworthy Computing 
(computação confiável). Segundo a empresa, a campanha colocaria a segurança bem no centro 
do design dos programas. Mais de 8.500 engenheiros da Microsoft pararam de desenvolver o novo 
Windows Server 2003 e fizeram uma análise de segurança de milhões de linhas de novos 
programas. A empresa acabou gastando US$ 200 milhões só para reforçar a segurança do 
Windows Server 2003. "É uma mudança fundamental na nossa maneira de desenvolver software", 
diz Mike Nash, vice-presidente para assuntos de segurança. "Se houvesse como investir mais 
dinheiro ou alocar mais gente nessa campanha, faríamos isso, creia-me." Mesmo assim, para 
vergonha da empresa, o Windows Server 2003, lançado em abril, foi um dos sistemas 
operacionais explorados pelo Blaster. O vírus levava inclusive uma mensagem sarcástica para o 
chairman da Microsoft: "Billy Gates, por que você permite isso? Pare de ganhar dinheiro e trate de 
consertar seu software!"  
 
Infelizmente, os bugs não são fáceis de reparar. Segundo os especialistas, tanto a Microsoft como 
o restante do setor precisam fazer uma mudança mais fundamental na sua maneira de escrever 
programas, se quiserem combater os vírus. Aviel Rubin, professor de ciência da computação na 
Universidade Johns Hopkins, explica que muitos recursos do Windows servem para tornar os PCs 
mais fáceis de usar, e também para integrar programas. Contudo, são exatamente essas 
tecnologias que dão entrada aos vírus. "Pensem em primeiro lugar na segurança dos programas. 



Tudo o mais vem depois", pede Rubin. "Se vocês não fizerem isso, daqui a pouco será impossível 
utilizar um computador."  
 
Alguns crêem que a única maneira de fazer a Microsoft transformar por completo seu modo de 
trabalhar é assumir a responsabilidade legal pelos prejuízos que seus consumidores com os vírus. 
Eles propõem que o setor adote padrões mínimos de qualidade e segurança para o software. 
"Precisamos ver responsabilidade legal no software, assim como em qualquer outro produto de 
consumo", diz Bruce Schneier, diretor de tecnologia da Counterpane Internet Security, empresa 
de segurança de software. "Quando isso acontecer, o problema será sanado. No momento não há 
incentivo financeiro para resolver o problema."  
 
Outros sugerem que empresas e consumidores abandonem o Windows para evitar os vírus. É 
verdade que o Linux e o Macintosh da Apple não têm mais proteções do que o Windows; mas são 
alvos menos atraentes. O Linux vem ganhando campo no setor de servidores empresariais e, 
segundo os analistas, pode tornar-se uma alternativa mais atraente também para os 
computadores pessoais, se a praga não for controlada no Windows. Por exemplo, o Indian 
Institute of Technology de Bombaim está passando suas workstations de Windows para Linux, 
também devido às preocupações com a segurança.  
 
Por enquanto, o combate aos vírus está basicamente nas mãos dos usuários. As grandes 
empresas em geral já têm os anti-vírus básicos, mas precisam atualizar-se com mais freqüência 
com patches e proteções contra novos vírus. A Verizon Communications, por exemplo, vem 
levando a segurança muito a sério nos últimos dois anos e já tem um sistema para atualizar 
automaticamente seus 200 mil computadores assim que os patches são lançados. Resultado: 
escapou ilesa dos ataques de agosto. "Não tivemos nenhum impacto comercial", diz o diretor de 
informações Shaygan Kheradpir.  
 
Muitas empresas estão avaliando uma nova geração de softwares de segurança, que usam uma 
estratégia integrada com todas as defesas plugadas uma na outra. O software é um conjunto de 
programas interligados, para exame de vírus, "firewall" e detenção de invasões destinado a 
derrotar os vírus, seja como for que eles tentem penetrar. Há também um novo software de 
escaneamento que não só verifica os pacotes de informações que viajam pelas redes, mas 
também garante que os dados dentro dos pacotes são realmente aquilo que afirmam ser. Um 
painel de segurança controla tudo o que acontece na rede da empresa, sempre vasculhando em 
busca de problemas. A adoção desses novos produtos deve aumentar em 10% as vendas totais 
de software de segurança, que chegarão a US$ 3,8 bilhões este ano - enquanto o setor de 
software como um todo permanece estagnado, segundo o Gartner.  
 
As pequenas empresas e os usuários domésticos também precisam estar vigilantes. Hoje a 
maioria dos PCs vêm com software anti-vírus básico, e os equipamentos para roteamento usados 
na internet são equipados com firewalls que procuram vírus. Mas os analistas crêem que os 
consumidores e as pequenas empresas não estão utilizando esses recursos já disponíveis. Ao 
contrário das empresas, o usuário doméstico não tem seu próprio departamento de TI. 
Felizmente, várias empresas oferecem serviços, a um preço anual de US$ 25 a US$ 35, que 
alertam o usuário quando um novo anti-vírus está disponível para download.  
 
O segredo é baixar os programas preventivos assim que são lançados. Jonathan Hamilton 
aprendeu essa lição a duras penas. Hamilton, autor de um boletim financeiro de Norcross, 
Geórgia, não deu atenção à atualização divulgada no site Windows Update. Quando o Blaster 
atacou, seu filho Daniel, de 16 anos, baixou o patch, mas o pai não fez o mesmo. Resultado: o 
computador de seu escritório doméstico ficou fora de combate por cinco dias, e ele mal conseguiu 
lançar seu boletim a tempo. "Vivendo e aprendendo", diz.  
 
Mas nem mesmo a vigilância constante pode bastar. Tal como na guerra contra o terrorismo, nem 
sempre o ataque mais destruidor vem de onde se espera. Tomasz Ostwald, do grupo de pesquisa 



Last Stage of Delirium, que descobriu a falha no Windows, afirma que sua maior preocupação são 
as novas formas de vírus. A pior ameaça, diz, seriam "worms" que penetram numa empresa sem 
serem detectados. Ficam escondidos, à espera, e depois realizam algum ato de destruição ou 
roubo. "O ataque mais violento talvez passe despercebido", diz.  
 
É uma idéia de arrepiar. No mundo cibernético, com hackers geniais e malucos batucando em 
seus computadores madrugada afora, qualquer proeza técnica é possível. E não se pode ignorar 
nenhuma ameaça.  
 
Valor Econômico - 16/9/2003 


