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Especialistas em segurança de
computadores se debatem com a
ameaça de um novo ponto fraco
identificado no sistema operacio-
nal Windows, da Microsoft, que
poderá colocar centenas de mi-
lhões de PCs em risco de infecção
por programas espiões ("spywa-
res") ou vírus. A notícia marca o
mais recente revês para a Micro-
soft, a maior empresa de software
do mundo, cujo sistema operacio-
nal é alvo favorito de hackers.

"A potencial [ameaça de segu-
rança] é enorme", disse Mikko Hyp-
pönen, diretor de pesquisa da F-Se-
cure, uma fabricante de antivírus.
"É provavelmente maior que qual-
quer outra vulnerabilidade já vista.
Qualquer versão do Windows ficou
imediatamente vulnerável."

A falha, que permite aos hackers
infectar os computadores através de

programas inseridos maliciosamen-
te em arquivos de imagens aparen-
temente inofensivos, foi descoberta
pela primeira vez na semana passa-
da. O potencial para ataques dano-
sos, porém, aumentou dramatica-
mente ao longo do fim-de-semana,
depois de um grupo de hackers ter
publicado o código fonte que usa-
ram para explorá-la.

Ao contrário da maioria dos ata-
ques, que dependem de a vítima
"baixar" ou executar um arquivo, a
nova vulnerabilidade permite aos
usuários infectar seus computado-
res com programas espiões ou com
um vírus, simplesmente vendo
uma página na rede mundial de
computadores, um e-mail ou uma
mensagem instantânea que conte-
nha uma imagem contaminada.

"Nunca vimos algo tão perverso
até hoje, mas muitas pessoas e gru-
pos estão explorando essa vulnera-
bilidade", disse Hyppönen. Todos os
sistemas Windows vendidos desde
1990 contêm a falha, disse. A Micro-
soft declarou, em boletim de segu-

rança em seu website, ter consciên-
cia de que a vulnerabilidade está
sendo ativamente explorada. Não se
esperava, porém, nenhuma corre-
ção oficial para antes do dia 10.

Enquanto isso, a empresa estava
pedindo aos clientes para serem
cautelosos ao abrir e-mails ou se-
guindo links na internet a partir de
fontes não confiáveis, e deu instru-
ções para um "desvio" que poderá
reduzir a probabilidade de ocor-
rência dos ataques.

Ao mesmo tempo, alguns espe-
cialistas em segurança estavam ins-
tando os administradores de siste-
mas a tomarem a providência inco-
mum de instalar uma correção não
oficial, criada durante o fim-de-se-
mana por Ilfak Guilfanov, urn pro-
gramador de computadores russo.

Persistem temores de que sem
uma correção oficial muitos siste-
mas de tecnologia da informação
corporativos poderão permanecer
vulneráveis enquanto os funcioná-
rios retornam lentamente ao tra-
balho após o feriado do fim de ano.

"Recebemos muitos e-mails de
pessoas dizendo que ninguém em
um ambiente corporativo aceitará
usar uma correção não oficial", es-
creveu Tom Liston, analista da In-
ternet Storm Center (ISC), uma
pesquisadora de antivírus. Tanto a
ISC como a F-Secure endossaram o
conserto não oficial.

Em seu boletim sobre seguran-
ça, a Microsoft fez uma recomenda-
ção genérica contra correções não
oficiais, dizendo ser "uma prática
aconselhável utilizar atualizações
de segurança para vulnerabilida-
des de software junto ao fornece-
dor do software".

A Microsoft normalmente iden-
tifica ou recebe comunicados so-
bre fragilidades de segurança, po-
rém a maioria dessas vulnerabili-
dades está limitada a uma versão
particular do sistema operacional
Windows ou outro componente
do programa. Nas semanas recen-
tes, a empresa esteve monitorando
o seu progresso no combate às
ameaças de segurança.

Mensagens em português tentam explorar brecha
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A Microsoft já detectou mensa-
gens de correio eletrônico em por-
tuguês que tentam explorar a vul-
nerabilidade do Windows, mas
ainda não registrou, no Brasil, ne-
nhum caso de empresa infectada
em decorrência dessa fragilidade
do sistema. "Recebemos consultas
de clientes, mas não tivemos ne-
nhuma ocorrência formalizada",
diz Carolina Aranha, gerente de
marketing de segurança da Micro-
soft na América Latina.

As mensagens em português va-
riam bastante e incluem desde tex-
tos que tentam se passar por co-
municados oficiais da própria Mi-
crosoft até saudações de ano-novo.
Mas a recomendação da empresa é

evitar clicar em qualquer arquivo
de fonte desconhecida, indepen-
dentemente do tema do e-mail.

O lançamento do programa de
correção da falha ou "patch", pre-
visto para o dia 10, vai incluir uma
versão em português. Já finalizado,
o programa está em fase de teste.
Não há, por enquanto, nenhum
plano para antecipar sua entrega
ao mercado, que segue um calen-
dário fixo na Microsoft.

Há 18 meses, a companhia de-
cidiu atualizar os programas de
correção sempre na segunda ter-
ça-feira de cada mês. A medida vi-
sa permitir às empresas organi-
zar melhor o trabalho entre suas
equipes de tecnologia e evitar ris-
cos de novos golpes, diz Carolina.

Segundo a executiva, antes de
estabelecer a data, eram mais co-

muns os e-mails com falsos anún-
cios de atualizações, que acaba-
vam levando a novas infecções. A
avaliação da Microsoft é de que a
ameaça é séria, mas tem alcance li-
mitado, o que não justificaria sua
antecipação. "Os sites das empre-
sas de segurança não mostram
alarmes críticos", afirma Carolina.

A americana McAfee, especia-
lizada na área, não registrou ne-
nhum caso no Brasil até agora,
informa Patrícia Ammirabile,
responsável no país pelo Avert, o
grupo de detecção de ameaças
da empresa. A recomendação,
porém, é de muito cuidado.

Os usuários residenciais de in-
ternet, que não contam com os
mesmos recursos tecnológicos e
de pessoal das empresas, é que de-
vem ser os mais prejudicados pela

falha, avalia André Ferreira, diretor
de tecnologia da F-Secure, empre-
sa finlandesa de segurança.

Até agora, dois vírus do tipo ca-
valo-de-tróia foram detectados.
Os vírus não se propagam pela re-
de, mas enviam mensagens à lista
de destinatários da máquina. A
McAfee já colocou à disposição
vacinas que detectam o vírus, mas
não resolvem a questão da vulne-
rabilidade, diz Patrícia.

Hackers e vírus têm exigido in-
vestimentos crescentes das em-
presas de software na educação
do público e prevenção de proble-
mas. A Microsoft abriu, no Brasil,
a Academia Latino-Americana de
Segurança, que em 50 horas ensi-
na o consumidor a proteger-se.
Até agora, quase 30 mil pessoas já
se inscreveram no curso.


