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Introdução
Apesar da recessão global, da segurança aprimorada e das medidas punitivas internacionais, o cibercrime 
cresceu a uma taxa de dois dígitos ano após ano nessa última década.

Para colocar o crescimento em perspectiva, o Centro de Reclamações de Crime pela Internet (Internet Crime 
Complaint Center), nos Estados Unidos, respaldado pelo FBI, relatou que as perdas dos consumidores causadas 
pelo cibercrime  somente neste país duplicaram para US$ 560 milhões1 no período de 2008 a 2009,  enquanto 
as reclamações dos consumidores aumentaram em mais de 22%. Não é surpresa que as reclamações tenham 
aumentado, dada a quantidade de softwares maliciosos que os usuários de computador têm de enfrentar quando 
estão on-line, desde vírus e worms até software de segurança falso. Na verdade, em 2010, a McAfee detectou 
uma média de 60 mil novos malwares a cada dia. E muitas dessas novas ameaças estão voltadas  às redes sociais, 
onde as pessoas costumam “baixar a guarda” quando se conectam com familiares e amigos. E, infelizmente, os 
cibercriminosos também atuam nesses sites. Recentemente, a McAfee2 relatou que malwares direcionados para 
mídia social são uma das ameaças que, hoje, mais crescem e rapidamente.

Se isso não fosse suficiente, eventos recentes indicam também que o cibercrime alcançou um novo nível 
de maturidade e expansão. Observamos ataques voltados para governos e organizações, uma vez que os 
cibercriminosos usam suas habilidades não apenas para lucro, mas também para protesto. Por exemplo, os 
hackers recentemente voltaram suas habilidades para o ativismo on-line, ou “hacktivismo”, como o WikiLeaks, 
o site que tem divulgado na Internet documentos, fotos e vídeos confidenciais de governos e empresas, ou 
seja, um conteúdo sigiloso vazado para este site. Os “hacktivistas” estiveram ocupados realizando ataques para 
desativar os sites de organizações que eles consideram que não apoiam essa  controversa fonte de notícias.

Assim, como foi possível chegarmos a um mundo em que protestos são conduzidos através da guerra cibernética 
e milhões3 de usuários da Internet tornam-se vítimas de fraudes on-line, vírus ou outros ataques? Onde o 
cibercrime inicia e para onde está indo? Respondemos essas perguntas em “Uma boa década para o cibercrime.”

Uma boa década para o cibercrime
No final da década de 90, Allen Pace (funcionário de carros blindados Dunbar) idealizou um plano que levou 
ao que ainda é considerado o maior roubo em dinheiro na história dos Estados Unidos (EUA). Pace, um 
inspetor de segurança da Dunbar, usou seu acesso interno para fotografar e pesquisar o depósito de carros 
blindados da empresa. Então, ele recrutou cinco amigos de infância para ajudá-lo a entrar nas instalações da 
Dunbar em Los Angeles. Eles fizeram uma emboscada para os guardas e saquearam um cofre, levando US$ 
18,9 milhões. Infelizmente para Pace, parte do dinheiro roubado foi rastreada de modo a desvendar o crime. 
Ele foi preso e condenado a 24 anos de prisão.

Atualmente, alguns dos criminosos mais bem-sucedidos não precisam sair do conforto de suas casas para 
realizar crimes dez vezes maiores que o roubo da Dunbar. Tudo de que precisam é uma conexão com a 
Internet, um pouco de conhecimento em tecnologia e muita má-fé. 

Veja o exemplo de Albert Gonzalez, que, com uma equipe de hackers chamada Shadowcrew, invadiu os bancos 
de dados de conhecidos gigantes do varejo, incluindo TJ Maxx, Barnes & Noble e BJ’s Wholesale Club, para obter 
acesso a mais de 180 milhões de contas de cartões de pagamento entre 2005 e 2007. Ele e sua equipe causaram 
um prejuízo para as empresas lesadas de mais de US$ 400 milhões em reembolsos, perícia e honorários jurídicos.

Ou apenas observemos  o caso dos chamados softwares scareware recentemente descoberto e que gerou 
vendas no  valor de US$ 180 milhões em softwares de segurança falsos para usuários de computador ao 
levar as vítimas a acreditar que seus computadores estavam em risco. Leia mais sobre o relatório da McAfee 
referente scareware aqui.

O que esses exemplos demonstram é que não há dúvidas de que estamos em uma nova era do crime, uma era 
na qual criminosos de sucesso podem obter milhões de dólares com menos risco que os crimes tradicionais. 
Esta é a era do cibercrime.

1. http://scamfraudalert.wordpress.com/2010/03/13/fbi-2009-cybercrime-statistics/
2. http://www.mcafee.com/us/about/news/2010/q3/20100810-02.aspx
3. Javelin Strategy’s 2010 Identity Theft Survey

http://www.mcafee.com/apps/view-all/publications.aspx?region=br&tf=mcafee_labs
http://scamfraudalert.wordpress.com/2010/03/13/fbi-2009-cybercrime-statistics/
http://www.mcafee.com/us/about/news/2010/q3/20100810-02.aspx
https://www.javelinstrategy.com/news/831/92/Javelin-Study-Finds-Identity-Fraud-Reached-New-High-in-2009-but-Consumers-are-Fighting-Back/d,pressRoomDetail
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O que aconteceu na última década para mudar drasticamente a face do crime   ? Primeiro: depois de um 
início estável nos anos 90, quando o cibercrime começou a se enraizar, o uso da Internet explodiu na última 
década, crescendo cinco vezes, dos 361 milhões de usuários em 2000 para quase 2 bilhões de usuários em 
20104. Além disso, a Internet aumentou sua sofisticação e oportunidades de receita. Com esse rico panorama 
de sites de comércio eletrônico, serviços pagos e bancos on-line, a Internet tornou-se uma mina de dinheiro 
e informações que provou ser irresistível a cibercriminosos. De repente, as informações bancárias e de cartão 
de crédito de bilhões de pessoas estavam acessíveis àqueles que utilizassem a exploração ou fraude certa. A 
chegada dos sites de mídia social a partir da metade da última década adicionou outra oportunidade incrível 
para ladrões focarem em informações pessoais e de identidade.

Enquanto as atrações do cibercrime cresciam exponencialmente, o mesmo ocorreu com as habilidades 
desse tipo de criminoso. Avanços técnicos permitiram que os criminosos disseminassem seus malwares mais 
facilmente, e melhor, ocultassem suas próprias identidades. 

Para usuários da Internet, foi uma década de empolgantes avanços on-line que permitiu nos comunicar, nos 
expressar e fazer negócios de maneiras que nunca haviam sido possíveis de serem feitas anteriormente. Também 
foi uma década de ameaças on-line em expansão, colocando nosso dinheiro e nossa identidade em risco.

Para melhor entender esse panorama do cibercrime e como ele se desenvolveu, vamos observar a 
Década do cibercrime.

Uma década de cibercrime

2000–2003 – Notoriedade e desafio pessoal 
Depois do temor decepcionante com relação ao bug do milênio, os cibercriminosos buscaram caminhos 
de chamar a atenção para as reais ameaças no computador: eles mesmos. Eles exibiram suas habilidades 
temporariamente desativando sites populares, como CNN, Yahoo e  eBay inundando-os com tráfego —essa ação 
é conhecida como ataque de negação de serviço distribuído (Distributed Denial of Service - DDoS). Também 
atacaram de forma ampla visando danificar os computadores dos usuários.

Um método popular era enviar e-mails de spam que convidavam os destinatários a clicar em um link ou anexo, 
fazendo com que acidentalmente instalassem um malware. Isso foi o que aconteceu em 2000 com o infame 
worm “I love you” (Eu te amo), que foi enviado como um e-mail de spam que tinha como assunto “I love 
you” e um anexo que dizia ser uma “love letter for you” (Carta de amor para você). Isso provou ser atraente o 
bastante para que milhões de usuários do Windows fossem vitimados.

Os fraudadores também aprenderam como escrever “vírus de macro” que podiam ser integrados a 
documentos comuns, como arquivos .doc do Microsoft Word, assim, quando o usuário do computador 
simplesmente abria o arquivo infectado, o vírus era executado automaticamente.

Esses ataques deram aos cibercriminosos a atenção que buscavam. Manchetes alardeavam notícias de ataques 
a sites e o vírus mais recente em rápida movimentação, mas não resultaram no retorno financeiro que os 
fraudadores buscariam nos anos seguintes.

Enquanto isso…
Os hotspots Wi-fi começaram a progredir e a música digital tornou-se a última moda com a introdução do 
iPod e de serviços como o Napster. 

Esses avanços, mais tarde, ofereceriam aos cibercriminosos oportunidades para roubar informações dos 
usuários em redes sem fio sem proteção. Também foram usados para enganar  os usuários a fim de que 
fizessem download de arquivos perigosos em serviços de compartilhamento de músicas, rotulando-os como as 
músicas solicitadas. 

Em 2009, a McAfee observou um aumento de 40% em sites que entregavam arquivos MP3 infectados ou 
eram criados exclusivamente para disseminar infecção àqueles que buscavam MP3 on-line.

4. http://www.internetworldstats.com/stats.htm

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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2004–2005 – A atração pelo dinheiro e o profissionalismo
Neste período, os ciberfraudadores tinham provado suas habilidades e era hora de ir além, passando das ações 
que causavam  danos para a “produção” de dinheiro de verdade, ou seja, o interesse pelo ganho financeiro.

Uma mudança inteligente veio com o advento do adware, ou software que exibe publicidade em troca do direito 
de utilizá-lo gratuitamente, que exibe automaticamente anúncios em pop-ups ou por download para o computador 
do usuário, de modo a fazer com que ele compre produtos ou serviços. Por exemplo, um comprador pesquisando 
um seguro para automóveis on-line pode encontrar um pop-up de adware exibindo um anúncio de uma empresa 
de seguro como uma tentativa de atrair o usuário para comprar seu serviço de seguro. Os fornecedores de adware 
aumentaram o negócio instalando seu software no maior número de sistemas possível. Um método usado era o 
modelo de filiação de pagamento por instalação. Os invasores aproveitaram a oportunidade de instalar diferentes 
pacotes de adware em milhões de sistemas, coletando belos pagamentos no caminho.

O spyware, que rastreia quais sites os usuários visitam, ou registram o que  é digitado, foi outra ameaça 
predominante durante esse período. Com o adware e o spyware, os cibercriminosos mostraram que estavam 
comprometidos a ganhar dinheiro e a prejudicar nossa privacidade.

Outro importante avanço no cibercrime nessa era foi o desenvolvimento de softwares que podem obter acesso 
privilegiado a um computador, ao mesmo tempo em que oculta sua presença. Os cibercriminosos usaram esses 
softwares, chamados rootkits, para ocultar malwares e impedir que verificações de segurança o encontrassem. 
Usando esse truquem os cibercriminosos poderiam roubar furtivamente senhas e informações de cartões de 
crédito, bem como espalhar vírus.

Outros avanços tiveram um efeito mais amplo sobre a segurança geral da Internet. Os cibercriminosos   
poderiam infectar centenas ou mesmo milhares de máquinas ao mesmo tempo, controlando-as remotamente 
sem o conhecimento do usuário do computador. Ativando um exército dos chamados computadores zumbi 
que seguem cegamente os seus comandos, os cibercriminosos ganharam enorme poder de computação, que 
poderiam usar para iniciar ataques em outros computadores, sites ou distribuir spam. Em qualquer um dos 
casos, o objetivo era  obter ganho financeiro, seja por chantagem (ameaçando as empresas de que atacariam 
seus computadores ou sites se não pagassem) ou por vendas geradas por spam.

Na verdade, redes de bot ainda são predominantes. O McAfee Labs™ relatou em 2010 uma média de 6 
milhões de novas infecções de rede de bot a cada mês, e a polícia espanhola recentemente desmantelou o 
que se acredita ser a maior rede de bots do mundo, composta por milhões de computadores infectados. A 
chamada rede de bots Mariposa estava vinculada a 13 milhões de endereços IP (Internet Protocol) únicos, que 
eram usados para roubar informações bancárias e iniciar ataques de DDoS.

Enquanto isso …
Violações de dados de clientes tornaram-se mais comuns conforme os cibercriminosos entravam em bancos de 
dados de grandes empresas para obter grande quantidade de informações de clientes. Ao mesmo tempo, o 
roubo de identidade começou a crescer. Dentro de cinco anos, isso seria um grande problema, afetando 11,1 
milhões de norte-americanos. 

O Facebook também foi lançado nesse período. Como outros sites de redes sociais, este, mais tarde, provaria 
ser um lugar produtivo para cibercriminosos perpetuarem suas fraudes.

2006–2008 – Gangues e discrição
Com um volume crescente de dinheiro em jogo, os cibercriminosos começaram a se organizar em gangues. 
Inclusive, alguns tinham uma estrutura semelhante a uma máfia, com hackers, programadores e vendedores 
de dados mal-intencionados subordinados a gerentes, que, por sua vez, estavam subordinados a um chefe 
encarregado da distribuição de kits de cibercrime. 

Para proteger seus impérios de negócios em expansão, os invasores também se tornaram mais discretos nos seus 
métodos enquanto, simultaneamente, exibiam seu conhecimento tecnológico. Por exemplo, os cibercriminosos 
usariam suas habilidades para encontrar vulnerabilidades desconhecidas em aplicativos e, então, tentar explorá-
las antes de poderem ser reparadas. Eles podiam disseminar malware ou mesmo assumir controle total dos 
computadores dos usuários simplesmente aproveitando uma lacuna que o criador do software não havia fechado.
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Os invasores também estavam procurando maneiras de manipular recursos de software para seus próprios 
fins.  Por exemplo, um recurso no software Microsoft Windows, chamado Autorun, foi projetado para iniciar 
automaticamente os programas a partir de dispositivos externos. Aproveitando esse recurso, os cibercriminosos 
poderiam fazer o principal sistema operacional da Microsoft iniciar automaticamente um código malicioso.

Explorando tanto vulnerabilidades quanto recursos de 
software, os cibercriminosos estavam discretamente 
obtendo acesso aos sistemas dos usuários, ao mesmo 
tempo em que desdenhavam os criadores de software.

Enquanto isso…
Serviços únicos, como Skype e Twitter, foram lançados, 
oferecendo aos usuários de computador novas 
formas de se manterem conectados e compartilharem 
informações. Com o Facebook, o Twitter logo 
seria uma plataforma irresistível para os criminosos 
interagirem com usuários para tentarem enganá-los e 
obter dinheiro e informações.

Esse também foi o período em que o iPhone entrou 
no mercado, levando à adoção de  cada vez mais 
aplicativos móveis e às oportunidades aos criminosos.

2009–2010 – Rede social e Engenharia social 
À medida que sites de rede social, como Facebook e 
Twitter, começaram a decolar  ao final da década, os 
cibercriminosos perceberam que poderiam se apropriar de 
diversas informações pessoais se agissem  acertadamente.

Com os usuários postando tudo, desde onde vivem 
e trabalham até sua localização atual, tudo o que 
os cibercriminosos precisavam fazer era interagir 
virtualmente com os usuários para obter acesso às 
suas informações.

Eles ainda fazem isso empregando engenharia 
social, o que significa que poderiam descobrir quais 
tópicos interessam aos usuários da Internet e, assim,  
projetarem ataques usando assuntos populares como 
chamariz. Por exemplo, um cibercriminoso pode 
rastrear tópicos populares no Twitter e postar uma 
mensagem mencionando um determinado tópico, com 
um link para um site perigoso que tem como objetivo 
roubar informações de cartão de crédito e outras 
informações pessoais.

Em uma recente fraude de engenharia social, os 
cibercriminosos aproveitaram a curiosidade dos 
usuários do Facebook sobre quem estava visualizando 
seus perfis para fazê-los efetuar o download de 
um aplicativo falso, o qual supostamente permitiria 
visualizar quem estava na sua página. Em vez do 
aplicativo desejado, as vítimas efetuavam o download 
de um programa malicioso que acessava seu centro de mensagens no Facebook para enviar spam, incluindo 
mensagens anunciando a própria fraude de que foram vítimas.

A história de uma cibergangue

Em 2006, um ladrão de cartões de crédito usando 
o nome on-line de John Dillinger emergiu como o 
principal suspeito da Operação CardKeeper do FBI, 
uma iniciativa para descobrir quem estava por trás 
do roubo de milhares de números de cartão de 
crédito de bancos de dados corporativos. Dillinger 
e vários outros norte-americanos foram acusados 
de receber números de cartões de crédito 
roubados de cúmplices no exterior e de usar esses 
números para comprar mercadorias para revenda.

Como foi revelado, Dillinger era parte de uma 
cibergangue internacional que se estendia dos 
Estados Unidos à Polônia e Romênia. Dillinger e os 
outros norte-americanos compraram informações 
que foram copiadas eletronicamente da tarja 
magnética da parte de trás dos cartões de crédito 
ou débito roubados e, então, colocaram essas 
informações em cartões falsificados para que 
pudessem usá-los para fazer compras e saques 
em dinheiro. Enquanto isso, outros membros da 
gangue venderam informações pessoais, como 
números de Previdência Social, através de fóruns 
on-line. Mais tarde, as informações pessoais 
foram usadas para obter cartões de crédito com 
os nomes das vítimas impressos.

Acreditava-se que o chefe da cibergangue era da 
Polônia e seu apelido era “Blindroot”. Blindroot e 
seus comparsas invadiram servidores da Web de 
terceiros e, então, alugaram espaço nos servidores 
a outros cibercriminosos para atividades ilícitas, 
como hospedagem de sites de phishing para 
fraude de cartão de crédito.

Dillinger e outros 16 hackers e “comerciantes” 
de informações tanto dos EUA quanto da Polônia  
foram presos na operação. Embora a verdadeira 
extensão da rede nunca tenha sido descoberta, as 
autoridades afirmaram que mais de 100 mil números 
de cartões de crédito foram comprometidos apenas 
na Virgínia, e milhares de identidades estavam sendo 
comercializadas pela Internet.
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Outra fraude, que está em andamento, no Facebook envolve cibercriminosos obtendo acesso a contas de 
usuários. Dessa maneira, eles enviam mensagens como se fossem o proprietário da conta para os amigos do 
usuário dizendo ter sido roubado enquanto estava no exterior e que precisava que o amigo enviasse dinheiro 
para ele voltar para casa.  Essa fraude do “Fui roubado!” é outro bom exemplo de engenharia social que 
custou a muitos amigos, inadvertidos e de bom coração, milhares de dólares.

Os cibercriminosos também começaram a distribuir 
scareware. Esta ainda é uma das ameaças mais 
comuns na Internet hoje, representando uma evolução 
significativa no cibercrime, pois demonstra exatamente 
como os invasores podem ser bem-sucedidos quando 
sabem como manipular o psicológico de suas vítimas. 
Ao jogar com os temores dos usuários da Internet de 
que os computadores e suas informações pudessem 
estar em risco, os cibercriminosos conseguiram acesso 
sem precedentes a máquinas e, consequentemente, 
ganharam milhões de dólares.

Por fim, conforme os ataques visavam consumidores, 
também se concentravam em corporações, governos 
e organizações, servindo como uma forma de 
protesto social e rebeldia. Um exemplo é o caso 
dos “hacktivistas” (ativistas on-line) do WikiLeaks, 
que iniciaram ataques de DDoS contra sites como 
MasterCard e Visa após essas empresas distanciarem-
se do site de vazamento de notícias. O worm Stuxnet, 
que tinha como alvo as concessionárias de serviços 
(como as de energia, telecomunicações, entre outras 
“Utilities”) e sistemas de controle, e até mesmo 
instalações nucleares, é outro exemplo de ataque de 
protesto. Gradualmente, o cibercrime passou de uma 
demonstração dedesafio e notoriedade pessoal para 
um empreendimento segmentado e lucrativo, bem 
como uma ferramenta política.

Considerando o longo percurso do crime nos últimos 
dez anos, não se pode evitar o que está por vir, nem 
deixar de pensar a respeito.

Cibercrime: O que vem depois?

Fraudadores sociais e sabotadores de aplicativos
Com um olhar sobre as futuras tendências do cibercrime, 
o McAfee Labs prevê a continuação de fraudes e truques 
de redes sociais, como links maliciosos, solicitações de 
amigos falsas e tentativas de phishing attempts. Por 
exemplo, é possível receber uma mensagem que parece 
ser de um amigo solicitando dinheiro ou informações. 
As fraudes provavelmente ficarão mais sofisticadas e 
personalizadas, especialmente se os usuários continuarem 
a compartilhar uma grande quantidade de informações.

O McAfee Labs também prevê mais abuso no Twitter, onde os cibercriminosos postam tweets sobre tópicos 
populares com links perigosos para obter clickthroughs do usuário.

As redes sociais baseadas na localização física de seus usuários e empresas, como Foursquare, Google Places 
e Gowalla, apresentam outras preocupações. Cada vez mais os usuários no mundo todo  postam onde estão 
localizados, o que permite aos criminosos terem amplas oportunidades para descobrir padrões do usuário, 

Roubo de identidade elaborado

Em 2000, a Comissão Federal para Roubo 
de Identidade dos Estados Unidos anunciou 
o programa de roubo de identidade, o qual 
disponibiliza um número de telefone para ligação 
gratuita e um site de instrução ao consumidor 
para combater o que é visto como um problema 
crescente que afeta de 600 a 700 mil norte-
americanos por ano. Grande parte da ameaça 
ocorreu em casa, através de roubo de e-mails, 
busca em lixeiras e roubos por pessoas que as 
vítimas conheciam, inclusive amigos e familiares.

Dez anos atrás, o roubo de identidade tornou-se 
tão comum que se estimava que 11,1 milhões de 
norte-americanos adultos haviam sido vítimas de 
roubo de identidade em 2009, enquanto o valor 
de fraude anual aumentou para US$ 59 bilhões. 
Até mesmo o Presidente do Conselho do Federal 
Reserve (o Banco Central dos Estados Unidos), 
Ben Bernanke, e sua esposa foram vitimados 
como parte de um sofisticado círculo de fraude 
de identidade chamado de “Big Head.” Um 
criminoso roubou a bolsa da esposa dele,  na qual 
havia talões de cheque de uma conta conjunta.

Embora o roubo de identidade ainda seja 
cometido usando métodos antigos, como bater 
carteira, uma quantidade crescente de roubos é 
agora realizada on-line, através de phishing, sites 
falsos e violações de dados corporativos. 

A verdade é que, hoje, há muitas outras maneiras de 
os ladrões obterem nossas informações pessoais do 
que antes do avanço da Internet. Mas, embora os 
métodos de roubo de identidade tenham mudado, o 
que não mudaram foram as repercussões. As vítimas 
de roubo da identidade podem não apenas perder 
dinheiro, mas também crédito e suas reputações. 
Nesta era do cibercrime, o roubo de identidade é 
uma das ameaças mais comuns e graves.
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localização atual e quando estão fora de casa. Somando a  outras informações on-line disponíveis, como 
endereço, esses dados on-line podem levar a graves crimes do mundo real, como roubos.

Por fim, a proliferação de dispositivos móveis e aplicativos  apresentam outra oportunidade para os 
cibercriminosos. Eles já estão focando nessa direção. O McAfee Labs5 relatou que as ameaças globais 
cresceram e tornaram-se mais agressivas no terceiro trimestre de 2010, e prevê que 2011 será um momento 
decisivo para as ameaças a dispositivos móveis. Ao focar aplicativos, os criminosos potencialmente poderão 
roubar muitas informações pessoais e bancárias dos usuários. 

O desejo dos usuários por aplicativos universais que funcionem em todos os seus dispositivos significa que, 
ao dar foco em apenas um aplicativo, os cibercriminosos podem causar danos a várias plataformas, seja no 
iPhone, Android ou telefones baseados em Windows. 

Embora muitos dos tipos de ataques permanecerão os mesmos (por exemplo, phishing, sites e downloads 
perigosos e spam), os métodos dos cibercriminosos irão se tornar mais agressivos e inteligentes. Os dias de 
fama e glória pessoal acabaram; agora o foco é dinheiro e discrição.

5. Relatório de ameaças da McAfee do terceiro trimestre de 2010

Crescimento do cibercrime: Os usuários de computador são parcialmente culpados?

No que se refere ao cibercrime, é fácil identificar quem são os bandidos. Mas o quanto do sucesso deles 
é devido às nossas próprias ações, ou à falta delas? Consideremos isto: apesar da instrução disseminada 
sobre o predomínio e o perigo das ameaças da Internet, uma pesquisa*  recente descobriu que apenas 
58% dos consumidores afirmaram possuir uma suíte de segurança completa. E o que é mais importante, 
quando os realizadores da pesquisa verificaram os computadores quanto ao software descobriram que 
apenas 37% estavam totalmente protegidos. Isso significa que quase dois terços dos usuários estavam se 
expondo e facilitando o trabalho dos cibercriminosos. Com esses fatos, não é surpreendente que 545 mil 
residências tiveram de substituir seus computadores durante um período de seis meses, em 2009, após 
terem sido infectados com malware. 

O motivo pelo qual os pesquisadores verificaram a presença de suítes de segurança completos é que 
as ameaças estão constantemente mudando e ficando mais sofisticadas. Hoje em dia, proteção básica 
simplesmente não é o bastante. Apesar disso, 25% dos consumidores usam software de segurança 
gratuito, que normalmente não protege contra ameaças emergentes e costuma ser usado para estimular a 
venda de uma versão paga mais abrangente. 

Além de não sermos tão cuidadosos quanto deveríamos ao proteger nossos computadores, parece que 
também precisamos melhorar a proteção das nossas informações. 

Apenas nos últimos dois anos, 7 milhões de consumidores dos EUA  — ou uma a cada 13 residências —
admitiram ter fornecido informações pessoais a criadores de phishing, fraudadores que os enganaram para que 
revelassem informações fingindo ser empresas ou organizações legítimas. E agora os fraudadores estão focando 
os ataques em redes sociais, nas quais pessoas mais jovens, em particular, baixam a guarda e gostam de se 
expressar. Infelizmente, está funcionando. Outro estudo mostra que usuários da rede social com idade entre 18 
e 24 anos experimentaram um aumento em fraude e exposições de dados em comparação a outros grupos.

Claramente, precisamos melhorar a proteção tanto de nossos computadores quanto de nossas informações 
pessoais se desejarmos reduzir o sucesso dos cibercriminosos. A tecnologia pode nos levar apenas até certo 
ponto, o resto é conscientização e vigilância por parte dos usuários de computador.

* Fontes: Estudo 2010 NCSA; Consumer Reports State of the Net report in 2010; Javelin Strategy & Research, 2010.

https://prod.secureforms.mcafee.com/forms/level1?docID=C9DC02F2-A811-4160-8786-23E0648F77CC&CID=WB191&src=web&aType=report&aName=null&locale=us&elq_cid=null&elq_mid=null
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Cinco principais explorações — Representando diferentes períodos das eras do cibercrime
1. A infecção em massa do MyDoom: danos estimados em US$ 38 bilhões 

Esse worm em rápido movimento atacou pela primeira vez em 2004 e está no topo da lista do McAfee Labs 
em termos de danos monetários. O worm foi projetado para infectar computadores e enviar e-mails de spam. 
Devido ao volume de spam enviado, o MyDoom reduziu o acesso à Internet em 10% e reduziu o acesso a 
alguns sites em 50%, gerando bilhões de dólares em perda de produtividade e de vendas on-line. 

2. “ O falso afeto do worm “I LOVE YOU”: danos estimados em US$ 15 bilhões

O worm “I love you” (Eu te amo), que foi batizado assim em homenagem ao assunto do e-mail em que era 
enviado, provou ser irresistível em 2000, uma vez que milhões de usuários abriram a mensagem de spam 
e efetuaram o download do arquivo anexo “love letter” (Carta de amor). Infelizmente, em vez de palavras 
doces, receberam um amargo vírus. Esse worm infame custou a empresas e a agências do governo US$ 15 
bilhões para desativar seus computadores e remover a infecção.

3. Destruição furtiva do Conficker: danos estimados em US$ 9,1 bilhões

Esse worm de 2007 infectou milhões de computadores e levou sua infecção ainda mais adiante que os dois 
primeiros worms na nossa lista, à medida que os cibercriminosos passaram da notoriedade pessoal para o 
profissionalismo. O Conficker foi projetado para efetuar download e instalar o malware de sites controlados 
pelos criadores do vírus. O malware incluiu um registrador dos toques de tecla e outro software de controle do 
PC que forneceram aos cibercriminosos informações pessoais dos usuários, bem como acesso as suas máquinas.

4. Worm Stuxnet — Agressivo e perigoso: dano desconhecido

Esse worm recente tem o foco em infraestrutura crítica, como as concessionárias de serviços ( de energia, 
saneamento básico, entre outras) e sistemas de controle aproveitando diversas vulnerabilidades no sistema Windows.

O Stuxnet supostamente danificou instalações do governo na Índia, nos EUA e na Indonésia, bem como 
instalações nucleares no Irã. Os criadores do worm ainda são desconhecidos, mas o mundo está ciente da 
presença do Stuxnet e da ameaça dos ataques agressivos.

5. Rede de bots Zeus — Um ladrão de informações versátil: dano desconhecido

Os cibercriminosos batizaram essa rede de bots em homenagem ao deus grego, e embora não seja toda 
poderosa, tem sido um problema para os usuários desde 2007.

Um dos seus principais talentos é roubar informações pessoais infectando computadores e capturando dados 
inseridos em sites de serviços bancários, incluindo senhas. Também pode controlar computadores infectados 
e capturar informações de identidade. Recentemente, Zeus mostrou sua sofisticação com 700 variantes 
detectadas por dia, incluindo novos recursos móveis. 

Cinco principais fraudes — As fraudes mais comuns que enganam a maioria das pessoas
1. Scareware — A venda de software antivírus falso é uma das fraudes mais traiçoeiras e bem-sucedidas dos 
últimos anos. Os cibercriminosos concentram seus esforços sobre o medo dos usuários de que seus computadores 
e informações estejam em risco exibindo pop-ups enganadoras. Dessa maneira, os criminosos incitam as vítimas 
a comprar um software antivírus para corrigir o problema. Quando a vítima concorda com a compra, ela entrega 
seu dinheiro e as informações de cartão de crédito para os próprios invasores por trás da fraude.

2. Fraudes de phishing — Phishing,  ataque ou fraude que  tem o intuito de enganar os usuários para que 
forneçam informações pessoais, é uma das ameaças on-line mais comuns e persistentes. Na verdade, mais de 496 mil 
sites de phishing foram detectados no final de 2009. As tentativas de phishing podem acontecer de várias maneiras, 
como e-mails de spam, mensagens instantâneas de spam, solicitações de amigos falsos e postagens de rede social. 
Normalmente, os cibercriminosos fingem ser uma empresa ou organização legítima e solicitam suas informações.

3. Sites falsos — Nos últimos anos, os cibercriminosos aderiram cada vez mais à criação de sites falsos que 
se parecem exatamente com o real. De sites bancários até sites de leilão e páginas de comércio eletrônico 
falsas, os criminosos estão constantemente colocando armadilhas on-line na esperança de que o usuário seja 
enganado e insira suas informações pessoais e de cartão de crédito. Frequentemente, esses sites falsos são 
usados como parte de uma tentativa de phishing, na qual o cibercriminoso envia uma mensagem com um link 
para o site fraudulento. 

6. Relatório do quarto trimestre de 2009 do Grupo de Trabalho AntiPhishing (janeiro de 2010)
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E, considerando que um estudo recente indicou que o número de sites (muitos deles falsos) infectados com 
software ou anúncio malicioso alcançou 1,2 milhão7, os usuários devem ter cuidado.

4. Fraudes de namoros on-line — Como o vírus “I Love You”, fraudes de namoros on-line mexem com 
as emoções das vítimas para conseguirem o que desejam. A típica fraude de namoro on-line começa com 
um fraudador postando uma imagem atraente em um site de encontros on-line. O fraudador, então, envia 
mensagens para outros membros do site demonstrando interesse. A próxima etapa é iniciar uma conversa a 
dois com as vítimas, normalmente por e-mail ou mensagens instantâneas, na qual contam uma história triste. 
O criminoso cria um relacionamento pessoal para pedir dinheiro, mercadorias ou outros favores.

5. Nigerian Scam—Essa fraude, também conhecida como “fraude da tarifa antecipada”, normalmente 
consiste em uma mensagem de spam de um estrangeiro que precisa de ajuda para mover milhões de 
dólares para fora da sua terra natal e oferece ao destinatário uma porcentagem da sua fortuna pelo auxílio 
na transferência. Infelizmente, apesar do fato de essa fraude ser boa demais para ser verdade, muitos 
destinatários caíram na armadilha e alguns perderam milhares de dólares no processo, uma vez que o 
fraudador pede diversas taxas antecipadas para facilitar a negociação.

Glossário
Adware—Software que gera receita exibindo anúncios agressivos para o usuário. O adware obtém receita 
do fornecedor ou dos parceiros do fornecedor. Certos tipos de adware podem capturar ou transmitir 
informações pessoais.

Ataques de DDoS—Ataques de DDoS, ou negação de serviço distribuído (Distributed Denial-of-Service), 
visam um servidor de computador ou rede inundando-o com tráfego. Um ataque de negação de serviço 
sobrecarrega seu alvo com solicitações de conexão falsas, de modo que o alvo ignora solicitações legítimas.

Computador “zumbi”—Um computador que foi comprometido e pode ser controlado remotamente por 
um cibercriminoso.

Engenharia social—O ato de manipular psicologicamente um usuário de computador para que realize certas 
ações ou divulgue informações pessoais, em vez de simplesmente usar meios técnicos para obter o que o 
cibercriminoso deseja.

Malware—O malware, abreviação para software malicioso (malicious software), tem como objetivo infectar os 
sistemas de computador sem o consentimento do proprietário.

Phishing—Um método de obter de maneira fraudulenta informações pessoais, como senhas, números de 
Previdência Social e detalhes de cartão de crédito, ao enviar e-mails falsos e fraudulentos mas que parecem 
ter sido enviados de fontes confiáveis, como bancos ou empresas legítimas. Normalmente, e-mail de phishing 
solicita que os destinatários cliquem em um link no e-mail para verificar ou atualizar detalhes de contato ou 
informações de cartão de crédito.

Procura na lixeira—A prática de vasculhar a lixeira na esperança de encontrar material de valor, incluindo 
informações confidenciais.

Rede de bots—Diversos computadores zumbis. Rede de bots é uma abreviação para rede de robôs. Uma rede 
de bots pode ser composta por milhares de computadores zumbis. Um único computador em uma rede de 
bots pode enviar automaticamente milhares de mensagens de spam por dia. As mensagens de spam mais 
comuns vêm de computadores zumbis.

Registrador de toques de tecla (Keystroke logger)—Um programa que registra secretamente o que o usuário 
digita em um teclado, incluindo senhas e outras informações confidenciais. 

Rootkits—Um conjunto de ferramentas de software que podem alterar os arquivos ou processos em um 
computador infectado, ao mesmo tempo que oculta sua presença.

Scareware—Um tipo de malware projetado para enganar os usuários e levá-los a comprar ou efetuar o download 
de software inútil ou potencialmente perigoso, em geral software antivírus falso. É chamado de scareware porque 
os usuários são assustados (que significa scared em inglês) pelos criminosos, levando-os a pensar que algo está 
errado com suas máquinas para fazer com que efetuem o download do software falso e o ataque se concretize.

7. Malware is Everywhere, Report Says (PCMag, novembro de 2010)
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Vírus—Um arquivo de programa de computador capaz de anexar-se a discos ou outros arquivos e replicar-se 
várias vezes, normalmente sem o conhecimento ou permissão do usuário.

Vírus de macro—Um programa ou segmento de código escrito na linguagem macro interna do aplicativo. 
Alguns vírus de macro replicam-se ou espalham-se; outros simplesmente modificam documentos ou outros 
arquivos na máquina do usuário sem espalharem-se

Worm—Um vírus que se espalha criando cópias de si mesmo em outras unidades, sistemas ou redes. Um 
worm de envio de e-mail em massa exige a intervenção do usuário para espalhar-se (por exemplo, abrir um 
anexo ou executar um arquivo obtido por download). Atualmente, a maioria dos vírus por e-mail são worms. 

Sobre a McAfee
A McAfee, sediada em Santa Clara, Califórnia (EUA), é a maior empresa do mundo dedicada à tecnologia de 
segurança. A empresa provê soluções proativas e com qualidade comprovada, além de serviços que ajudam a 
manter sistemas, redes e dispositivos móveis protegidos mundialmente, permitindo aos usuários conectarem-
se à Internet, navegarem e realizarem compras pela Web com segurança. Apoiada pelo incomparável centro 
Global Threat Intelligence, a McAfee desenvolve produtos inovadores que capacitam os usuários domésticos, 
as empresas dos setores público e privado e os provedores de serviços, permitindo-lhes manter a conformidade 
com as regulamentações de mercado, proteger dados, prevenir interrupções, identificar vulnerabilidades e 
monitorar continuamente dados, além de incrementar a segurança. A McAfee protege o seu mundo digital. 
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