
 
 
'Hacker' leva TIM a elogiar a concorrente Oi, via e-mail  
 
Em mensagem falsa a jornalistas, a Oi era chamada de a melhor do País  
 
Os jornalistas estranharam ao lerem, ontem, uma mensagem de correio eletrônico, assinada pelo 
Departamento de Marketing da TIM Nordeste, que chamava a concorrente Oi de "a melhor 
empresa de telefonia móvel do Brasil".  
 
Mais uma fusão no agitado setor de celular? Não desta vez. O e-mail foi obra de um "hacker". O 
delinqüente digital usou o endereço eletrônico da empresa italiana e sua lista de jornalistas 
cadastrados para disparar a mensagem. A Oi, que pertence à Telemar, informou que não tem 
nada a ver com a história.  
 
Até a tarde de ontem, a TIM não havia conseguido apurar quem era o autor do ataque ou como 
ele ocorreu. "Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas para que o problema não volte 
a acontecer", informou a empresa, em comunicado.  
 
O e-mail falso foi disparado no mesmo dia em que o presidente da TIM Brasil, Mario Cesar Pereira 
de Araujo, anunciava em São Paulo o lançamento de seu serviço de internet rápida via celular, 
chamado TIM Edge, com velocidade de 2 a 4 vezes maior que um acesso comum via linha fixa 
discada. No próximo mês, o sistema estará disponível em São Paulo, Campinas e Brasília.  
 
Segundo relatório da americana Symantec, fabricante do antivírus Norton, o Brasil ficou em 15.º 
lugar entre os países que mais receberam ataques de "hackers" no primeiro semestre. Segundo a 
empresa, 1% de todos os ataques teve origem no Brasil.  
 
Quando visitou o País em setembro, o "hacker" mais famoso do mundo, o americano Kevin 
Mitnick, alertou que a maioria dos ataques não tem origem em conhecimento extraordinário de 
tecnologia, mas no que ele chama de "engenharia social". Na prática, a mentira. Por exemplo, na 
senha conseguida de um funcionário por alguém fingindo ser do suporte técnico. (R.C.) 
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