
Mercadores do terror 
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Piratas lucram vendendo dicas sobre falhas em programas que tornam os micros vulneráveis  
 
No canto da barra de tarefas do Windows, ao lado do relógio, o ícone do escudo que mostra o 
nível de proteção do PC está amarelo. Isso significa que o sistema operacional precisa de reparos, 
pois novas maneiras de invadir o seu computador foram descobertas. Mas, antes de receber esse 
alerta, seu micro pode ter ficado vulnerável a ataques e a invasões por semanas ou até por 
meses. 
 
Essa situação não é rara e vale ouro para os piratas da internet. Mesmo depois do lançamento das 
correções para essas brechas de segurança, hackers e golpistas ainda podem roubar informações 
pessoais armazenadas no micro das vítimas ou mesmo destruir dados de milhares de máquinas, 
graças ao desleixo dos usuários que não atualizam seus sistemas. 
 
O fruto dessas ações cibercriminosas pode ser o dinheiro derivado de golpes em clientes de 
bancos ou a fama no submundo por um ataque bem sucedido. 
 
Há, entretanto, uma nova e lucrativa opção para os piratas: vender as informações sobre as 
vulnerabilidades de um programa para outros hackers ou mesmo para a empresa dona do produto 
defeituoso. Segundo pesquisa da empresa de segurança Kaspersky (www.kaspersky.com.br), um 
grupo de hackers conseguiu lucrar US$ 4.000 vendendo uma brecha de segurança grave no 
Windows, em dezembro do ano passado. Explorando uma brecha no carregamento de imagens no 
formato WMF (Windows Meta File), os golpistas que compraram a falha criaram sites com códigos 
maliciosos que enviavam comandos externos para máquinas com as versões mais populares do 
Windows, como a XP, a Me e a 98. 
 
Depois disso, ainda em dezembro, um leilão no site eBay (www.ebay.com) chamou a atenção pelo 
item que oferecia: uma falha de segurança no editor de planilhas Microsoft Excel. 
Assim que teve conhecimento do conteúdo da oferta, o eBay retirou a barganha do ar, mas, em 
pouco tempo, já havia usuários dispostos a pagar US$ 60 por ela. 
 
Mas não é só no submundo da internet que os erros das gigantes da informática e o medo que 
eles espalham começam a ser comercializados. Empresas, como a especialista em redes 3Com, 
mantêm programas de incentivo a pesquisadores independentes. 
A idéia é fazer com que as falhas descobertas não caiam em mãos erradas e, para tanto, há uma 
compensação financeira. 
 
Se forem levadas em conta a quantidade de falhas descobertas e a velocidade com que elas são 
corrigidas, o mercado do medo pode ser considerado bastante promissor. De acordo com um 
relatório semestral da criadora de antivírus Symantec (www.symantec.com.br), no segundo 
semestre de 2005, foram descobertas 1.895 vulnerabilidades em programas, que demoraram, em 
média, 49 dias para serem corrigidas. Já os problemas aparecem muito mais rapidamente: as 
falhas em programas recém-lançados demoraram menos de uma semana para serem 
identificadas. 
 
Empresas usam hackers para achar falhas 
 
Pesquisadores independentes ganham espaço e especialistas debatem ética dessa estratégia. 
 
Um usuário com o apelido de Fearwall (muro do medo, em uma tradução livre do inglês) levou o 
mercado de falhas do submundo da internet para o centro das discussões dos especialistas em 
segurança digital. 



No final do ano passado, ele iniciou o leilão on-line de uma brecha de segurança inédita no Excel. 
No texto em que descreveu a oferta, o usuário prometeu descontos para funcionários da Microsoft 
interessados e disse que o preço inicial para o arremate era de US$ 0,01 -segundo ele, um preço 
justo para qualquer produto feito pela dona do Windows. 
 
No fim das contas, de acordo com o site Vnunet.com, Fearwall foi convidado pela Microsoft para 
colaborar na solução do problema que ele descobriu. O eBay, que havia apagado seu leilão, 
resolveu amigavelmente seu problema com o usuário. 
 
A discussão ética em relação ao caso, porém, continua. Os especialistas ouvidos pela Folha têm 
opiniões diferentes sobre o assunto e prevêem problemas. 
 
Para o consultor de segurança do portal Astalavista Security Group (www.astalavista.com), 
Dancho Danchev, o mercado de falhas pode ser útil para criar uma espécie de proteção ativa aos 
usuários, mas também oferece riscos. "Trata-se de uma relação de mercado. Se existir mais 
empresas pagando por esse serviço, mais gente negociará para sair com lucro", diz Danchev. "A 
longo prazo, isso pode ser ruim para as fabricantes", conclui. 
 
A opinião do sócio-fundador da consultoria brasileira Módulo (www.modulo.com.br), Alberto 
Bastos, é semelhante. Para ele, a comercialização de informações sobre falhas não é totalmente 
imoral, pois pode ajudar a encontrar correções mais rapidamente, mas pode gerar situações 
complicadas. "É como se um detetive particular tentasse vender fotos comprometedoras da sua 
esposa. É algo que não é exatamente ético", exemplifica. 
 
Por enquanto, pelo menos, a estratégia parece estar dando certo. Para a empresa iDefense 
(www.idefense.com), que diz ter 250 caçadores de falhas na sua lista de pagamento, o 
recrutamento externo ajuda a monitorar mais de 10 mil programas diferentes e é um diferencial 
na conquista de clientes de grande porte. 
 
"Não posso dizer os nomes das empresas que nós atendemos, mas 40% delas são do mercado 
financeiro e outros 40% são órgãos do governo dos EUA", diz o porta-voz da iDefense, Jason 
Greenwood. Os serviços prestados pela iDefense incluem avisar seus clientes sobre novas falhas 
de segurança e oferecer correções antes do que as fabricantes. 

 
 
Leia Mais 
 
Brechas surgem já na estréia dos programas  
Juliano Barreto  
 
Apesar da promessa de lucro, boa parte dos hackers e dos pesquisadores independentes ainda 
divulga suas descobertas sem cobrar nada. Em busca de respeito para seu grupo ou de 
reconhecimento profissional, os especialistas em segurança conseguem encontrar falhas quase de 
forma simultânea ao lançamento oficial dos novos programas. Quanto mais rápido os problemas 
aparecem, mais prestígio o pesquisador recebe. 
 
Um exemplo: no mês passado, uma falha que permitia a invasão de computadores usando a nova 
versão do popular tocador Winamp (www.winamp.com) foi publicada na internet um dia antes do 
que o próprio programa. 
 
Outro caso curioso aconteceu com o navegador Internet Explorer 7, que teve a sua versão pública 
de testes "carimbada" pela identificação de falhas apenas 15 minutos após o seu lançamento. A 
descoberta foi feita pelo especialista Tom Ferris, do portal de segurança digital Security Protocols 
(www.security-protocols.com). 



Esse tipo de brecha de segurança ganha o rótulo de "0 day" e tem maior repercussão quando os 
programas afetados são usados por um grande número de pessoas. Antes de se tornar conhecido 
do grande público e conquistar mais de 10% do mercado de navegadores, as falhas de segurança 
encontradas no Firefox eram pouco divulgadas. Geralmente, elas eram descobertas pela própria 
equipe de desenvolvedores e não causavam qualquer estrago na reputação do soft. Desde 2004, 
porém, cada brecha que aparece ganha as manchetes dos principais sites de segurança. 
 
Mea-culpa 
 
A demora no lançamento das correções também incentiva os caçadores de falhas. As fabricantes 
de software costumam classificar as brechas recém-descobertas em diferentes níveis de risco. 
No caso de riscos considerados moderados, a correção pode demorar mais de um mês para ser 
lançada. Nesse período, porém, a deficiência do programa pode ser aproveitada de outra forma e 
causar problemas maiores. 
 
Para a gerente de produtos de segurança da Microsoft do Brasil, Ana Cláudia Alves, a técnica 
correta é agrupar todos os patches para que as correções sejam feitas de forma mais eficiente. 
"Em casos mais graves, entretanto, nós lançamos a correção antes do previsto", diz Alves. Ela cita 
como exemplo a falha no reconhecimento das imagens WMF, do Windows, que precisou de um 
remendo dez dias após sua descoberta. 
 
A pressa em expor os programas famosos faz com que códigos incompletos sejam apresentados 
como ameaças reais. 
 
Chamadas de proof-of-concept, esse tipo de vulnerabilidade é exibido apenas para provar que é 
possível explorar um erro de programação de um determinado produto. Na prática, os únicos 
prejudicados são os produtores do software . 

 
 
Leia Mais 
 
Medidas simples podem evitar ataques 
 
Navegadores são os mais vulneráveis a invasões por piratas; veja como os golpes funcionam. 
 
Quem acompanha o dia-a-dia de um site especializado em segurança, como o SecurityFocus 
(www.securityfocus.com) ou o Help Net Security (www.net-security.org), pode perder o sono 
quando pensar na proteção de seu computador pessoal. 
 
Diariamente, dezenas de novas falhas são descobertas e programas populares, como o 
Shockwave Flash e o Internet Explorer, são presenças comuns na lista de ameaçados. Além disso, 
segundo estimativas da Symantec, uma máquina com Windows XP conectada à internet e sem as 
atualizações de segurança pode ser infectada em até 37 segundos. 
 
A situação atual, porém, ainda não é tão desesperadora quanto possa parecer. Com cuidados 
mínimos, é possível evitar grande parte das ameaças e esperar por atualizações semanais ou 
mensais do Windows sem correr riscos. 
 
Porteira aberta 
 
Os programas para recebimento de e-mail e os navegadores são as principais portas de entrada 
para vírus e programas invasores, mas softs para troca de arquivos e até ferramentas para 
escritório também representam perigo. 



É possível medir a possibilidade de problemas de acordo com a relação entre o programa, o 
sistema operacional e a internet. Quanto mais o soft se comunica com a internet, mais portas ele 
pode abrir para os invasores. 
 
Por isso, os navegadores são os alvos preferenciais dos caçadores de falhas. O Internet Explorer, 
por exemplo, atende aos dois critérios mais perigosos: é essencialmente abastecido pela internet 
e tem uma relação íntima com o Windows. Dessa forma, praticamente qualquer problema 
detectado no sistema afeta o programa e vice-versa. Outra fraqueza do IE são seus acessórios, 
cujo exemplo mais problemático é o ActiveX. 
 
Para evitar os perigos trazidos pelo IE, há quem prefira usar os gratuitos Firefox 
(www.getfirefox.com) e Opera (www.opera.com). Quem escolher um dos dois, porém, deverá 
ficar atento às atualizações de segurança. Embora ambos tenham menos vulnerabilidades do que 
o navegador da Microsoft, eles já figuraram várias vezes nas listas de programas com brechas 
críticas de segurança. 
 
Correio 
 
No ramo do correio eletrônico, o Outlook Express abre portas aos piratas. A exemplo do IE, ele 
compartilha partes de seu código com o Windows e absorve as falhas do sistema como se fosse 
dele. 
 
Além disso, como qualquer outra ferramenta de e-mails, ele está sujeito a baixar vírus e códigos 
maliciosos camuflados em mensagens comuns 
 



 
 

 
 
Leia Mais 
 
Atualização é passo essencial  
Juliano Barreto  
 
O lançamento de correções não acompanha a velocidade das descobertas de falhas, mas usar as 
atualizações de segurança lançadas pelas fabricantes ainda é a forma mais fácil de proteger o PC. 
Para quem é iniciante e usa Windows, o caminho começa no site windowsupdate.microsoft. com. 
Após acessá-lo, é preciso baixar todas as correções e configurar o sistema para que as próximas 
atualizações sejam feitas automaticamente. Para tanto, clique no menu Iniciar e depois em 
Configurações e em Painel de Controle. Feito isso, clique sobre o ícone Atualizações automáticas e 
marque as opções Automática (recomendado) e Todo dia. 
 
Para desestimular os usuários a comprar versões pirateadas do Windows, a Microsoft restringiu o 
acesso às atualizações de segurança apenas aos proprietários de versões originais do sistema. 
A restrição também vale para outras ferramentas oferecidas gratuitamente pela empresa, como 
os serviços on-line da linha Live e os patches mais importantes. 
 



Quem usa versões antigas do Windows também não conta com grande ajuda da empresa de Bill 
Gates. Quem ainda usa o Windows 98, por exemplo, precisa recorrer a um pacote de atualização 
feito por terceiros para manter seu computador protegido. A opção mais conhecida é o Unofficial 
Windows 98 SE Service Pack 2.1a, que pode ser copiado gratuitamente no endereço 
exuberant.ms11.net. 

 
Leia Mais 
 
Softs complementam proteção  
Juliano Barreto  
 
 
Existem programas de proteção para vários gostos e bolsos. Quem prefere ter, de uma vez só, 
antivírus, firewall e programa contra spyware pode investir em pacotes como o Norton Internet 
Security (R$ 109) e o McAfee Internet Security Suite (R$ 119). 
 
Quem não quer gastar também encontra opções, mas precisa escolher um soft para cada tarefa. 
Como antivírus, existem os gratuitos AVG (free.grisoft.com) e Avast Home Edition 
(www.avast.com). Entre os firewalls grátis, as opções vão do soft embutido no Windows XP SP2 
ao renomado Zone Alarm (www.zonelabs.com). Para se livrar de programas espiões, os títulos 
mais populares são o Ad-Aware (www.lavasoft.com), o Spybot Search and Destroy 
(www.spybot.info) e o Windows Defender (www.microsoft.com/athome/security/ 
spyware/software/default.mspx). 
 
Ajuda extra 
 
Mesmo com a proteção dos programas citados, também é recomendável fazer uma triagem da 
sua correspondência no webmail, a versão da sua caixa postal que é acessada por meio de um 
site. 
 
Apague todo material de remetentes desconhecidos e nunca faça download de anexos sem 
verificá-los com antivírus. Essa regra também vale para conteúdo baixado de programas P2P e de 
arquivos recebidos por meio de programas de bate-papo, como o MSN Messenger. Mesmo que os 
arquivos sejam de extensões insuspeitas, como MP3 ou JPG, eles podem esconder ameças. 
 
Outra medida que pode ajudar é a criação de contas com restrições no Windows. Ativar essas 
opções evita a entrada de softs espiões, pois nenhum programa pode ser instalado na máquina. 
Para criar essa proteção, acesse Contas de Usuário no Painel de Controle. 

Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 12 abr. 2006, Informática, p. F1 a F3. 

 
 


