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a Altere sua
senha e use
uma combi-
nação forte

a Ative softwares
de segurança para
remover possíveis
malwares em to-
dos os computado-
res que você usa
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MOran adrian, 30

QUEM É�
A israelense é gerente
sênior de soluções técnicas
de projetos na área de
gerenciamento de ameaças em
serviços online da RSA

FORMAÇÃO
Graduou-se em psicologia
em Israel. É especialista em
tecnologia de negócios e
design de análise de
sistemas pela Universidade
de Nova York

CARREIRA
Adrian tem vasta experiência
no trabalho em segurança on-
line contra crimes e fraudes
cibernéticas. Seu papel na
RSA é conectar as empresas
atendidas com as equipes de
soluções antifraude.

RAIO-X

DE SÃO PAULO

Quem usa o Facebook de-
ve ter percebido, nosúltimos
tempos,umaondademarca-
çõesesquisitas.Não,seuami-
goouconhecidonãoestá lou-
co, ele foi vítimadeumvírus.
Ter o computador ou celu-

lar infectado por ummalwa-
re é muito comum. E nesse
caso, é assim que a rede so-
cial é afetada, a partir de um
dispositivo que acessa a in-
ternet contaminado.
Alémdemarcaramigosem

postagens feitas em massa,
osusuários infectadoscome-
çam a enviar spam.
Internautas atingidos que

acessamaredeapartirdevá-
rios computadores edisposi-
tivosmóveis precisam tomar
medidasdedesinfecçãoe se-
gurança em todos eles para
garantir o fim do problema.
Os posts incômodos e o

comportamento irritante na
conta do Facebook do usuá-
rio ocorrem porque a senha
de acesso ao site foi roubada
pelomalware.

Assim, trocar a senha é o
primeiro passo. Em seguida,
limpar a máquina usada pa-
ra se logar à rede, ou então o
softwaremalicioso vai conti-
nuar roubando os dados.
André Carraretto, estrate-

gistadesegurançadaSyman-
tec, explica que a maioria
desses problemas ocorre pe-
la invasão do computador,
mas smartphones também
podem ser alvos do crime.
“Esse tipo de sofisticação

émais comumemvírus para
desktopeassimcomoelerou-

ba a senha do Facebook, po-
de roubar diversos outros ti-
pos de dados.”
O próprio Facebook alerta

osusuários sobreoproblema
e oferece uma série de ferra-
mentas de segurança para
proteçãodosdadosdaconta.
Nosite facebook.com/help

épossívelencontrar soluções
que reconhecem e avisam o
internautaquandoacontafor
acessada de navegadores e
locais desconhecidos.
Alémdisso, tambémépos-

sível definir uma etapa extra

de login, emqueépreciso in-
serir um código especial de
acesso junto à senha.
Outra solução ofertada é

criar uma lista de contatos
confiáveisquepodemseruti-
lizados para resgatar a sua
conta caso ela tenha sido in-
vadida e roubada. Funciona
como uma rede de chaves.
Caso o problema ocorra

com algum amigo, a reco-
mendação é denunciar os
posts comospam,paraquea
própria rede tente barrar a
ação domalware. (SS)

Vírus se alastrame atormentamusuários do Facebook
Softwaresmaliciosos infectam computadores e roubam senhas de acesso à rede deixando o usuário em risco
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30, gerente
de soluções
técnicas de
ameaças em
serviços on-line
da RSA

h DEEPWEB É a parte da rede em
que buscadores comuns não chegam.
Esconde vários tipos de sites, de
fóruns de criminosos, passando por
pornografia infantil e venda de drogas

TECPÉ�DIA

h MALWARE Softwaresmaliciosos que
se instalam no computador; vírus, trojans
e spywares são tipos demalwares

h PHISHING Tentativa
de enganar usuários para
obter seus dados; é comum
ocorrer via sites falsos

PROTEJA-SE
Confira dicas para
evitar a contaminação
de vírus no Facebook

a Não
compartilhe
informações
de login

a Confira
sempre se
você está
acessando
a página
verdadei-
ra da rede
social

a Mantenha
o navegador
atualizado

a Denuncie
os spams
que você
encontrar
na rede

a Não aceite
solicitações
de amizades
de estranhos

a Acesse face-
book.com/help
e obtenha ajuda
para proteger
sua conta

STEFANIE SILVEIRA
DE SÃO PAULO

ARSA,divisãodeseguran-
çadamultinacionalde tecno-
logiaEMC, inaugurounoBra-
sil o terceiro escritóriode sua
unidadedecombateacrimes
cibernéticos. A cidade esco-
lhida para abrigar a equipe
de“agentessecretos”daárea
de inteligência da empresa
foi Campinas, em São Paulo.
O local foi selecionadope-

laproximidadecomalgumas
das melhores universidades
do país e por concentrar ati-
vidadesdepesquisa, dizMo-
ranAdrian,30,gerentesênior
de soluções técnicas de pro-
jetosnaáreadegerenciamen-
to de ameaças da RSA.
A equipe do Brasil vai se

dedicaràanálise e reportede
fraudes on-line na região da
AméricaLatina.Ogrupo fun-
cionará como uma extensão
dos AFCC (Anti-Fraud Com-
mand Center) de Israel e dos
Estados Unidos.
Adrian é israelense e tra-

balha no AFCC de Israel, on-
de são feitas as principais
pesquisas contra crimes on-
linenomundo. Segundoela,
o Brasil é ummercado estra-
tégico e, por isso, cada vez
maisatrativoparacriminosos
domundo digital.
Leia trechos de sua entre-

vista à Folha.

H

Agentes do submundo

As equipes de analistas da
RSA funcionam em departa-
mentos interligados. A área
de OTMS (Online Threat Ma-
nagementService)écompos-
tapor trêsgrupos:antifraude,
inteligência e pesquisa. São
cerca de 150 analistas que
trabalham em turnos, 24 ho-
ras, todososdias,para tomar
conta dos ataques que ocor-
rem em todo omundo.
Segundo a empresa, até

hoje aRSA jádesmontoucer-
ca de 800 mil ataques on-li-
ne em 187 países.
A equipe de pesquisa tra-

balha no controle de amea-
ças anti-trojan e a de inteli-
gênciaécompostapor“agen-
tes secretos”queatuaminfil-
trados na “deep web” reco-
nhecendo comunicações e
mensagens de fraudadores.
NocentrodeCampinas, os

analistas fazem parte das
duas últimas áreas. O princi-
palobjetivoéreunirdadosso-
bre criminosos da região e

Nogrupo dos dezmais
visados nomundo em
2013, país perdeu cerca
deR$ 190milhões
emgolpes on-line

RSA, empresa referência em segurança on-line, abre centro emCampinas

‘Brasil é umpaís chave no
combate aos cibercrimes’
suas especificidades.
OBrasil é amaior comuni-

dade de crimes cibernéticos
domundo em se tratando de
temas financeiros, gerando
maismalwares do que o Les-
te Europeu, para onde tradi-
cionalmente é desviado o di-
nheiro roubado.
A equipe brasileira desco-

briuna“deepweb”aprimei-
ra lojadenúmerosdecartões
de crédito dedicada exclusi-
vamente ao mercado latino-
americano, com cerca de 60
mil unidades oferecidas e
atualizada diariamente.
Outras descobertas in-

cluem páginas para prática
de “phishing” e o comparti-
lhamentogratuitodegerado-
resdenúmerosde cartõesde
crédito. Os números obtidos

podemserutilizadospara fa-
zer compras em lojas on-line
que não validam o cartão no
momento do pagamento.
Havia, inclusive,umaofer-

ta de gerador que vinha com
uma lista de lojas brasileiras
onde é possível aplicar esse
tipo de golpe.

PerdAs FinAnceirAs
O último relatório da RSA
aponta que foram registra-
dos, nomundo, em2013, 450
mil ataqueson-line, gerando
perdas de US$ 5,9 bilhões.
Colômbia e Brasil estão na
lista dos dez países foco em
ataques de “phishing”.
OBrasil foialvode39%dos

crimes praticados na Améri-
ca Latina e teve perdas esti-
madas em US$ 86 milhões

(cerca de R$ 190milhões).
A maioria dos malwares é

direcionada para Windows.
Em 2013, a RSA encontrou
apenasumtrojanvoltadopa-
ra Linux, chamado “Hand of
Thief”. Os ataques mais co-
muns são por “phishing”.
A comunidade brasileira

de criminosos cibernéticos
costumarealizar fraudesden-
tro doBrasil e empaíses vizi-
nhos da América Latina.
ARússiaeoLesteEuropeu

possuem uma comunidade
muito forteedesenvolvidade
crimes on-line. São eles os
responsáveis pela criação de
malwares bastante comple-
xos e sofisticadospara roubo
de senhas e dados pessoais.
Nãoapenas instituições fi-

nanceiras, mas companhias
aéreas, hotéis, varejistas on-
line e governos são afetados
por grupos de criminosos.
Algumas das medidas de

segurançaqueosusuários fi-
nais podem tomar, é manter
o sistemasempreatualizado,
usar antivírus e softwares de
segurança, incluindo aí os
dispositivos móveis.

A internet ProFundA
Para se proteger e conter a
quantidadecrescentedeata-
quese fraudes realizadaspor
criminososcibernéticosépre-
ciso investir em inteligência.
Háumano, foi encontrada

umacampanhaemumfórum
secreto na Rússia que queria
atingircercade30bancosdos
Estados Unidos, em um úni-
co ataque orquestrado. Nós
descobrimos essa ameaça,
blogamos sobre ela e notifi-
camos as instituições alvo.
Depois dos avisos, os crimi-
nosos acabaramnão concre-
tizando o ataque.
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