
Até
podíamos falar sobre a

ajuda que já deu (e continua

a dar) ao FBI mas. logo a se-

guir, Gurpreet Dhillon, professor da

Virgínia. School of Businness e da

pós-graduação em Information Se-

curity Management no ISEG, de Lis-

boa, autor de uma série de livros so-
bre segurança informática e consul-

tor para o assunto de outras tantas

multinacionais, ia ter de nos matar.
Para além de ser violento, impedi-

ria que estas dicas chegassem as

mãos do leitor, por isso abdicámos

dessa parte. Em compensação, não

lhe demos grande informação pes-
soal: "Tem Facebook? Instagram?
Twitter? Presumo que use

smanphone. E que tenha cartão de

crédito. E que ande de Über. Com 10

ou 15 perguntas, podia adivinhar a

sua password. É tão fácil recolher in-

formação sobre as pessoas...". Medo.

O "Às vezes vai a uma loja e di-
zem-lhe que não conseguem passar
o cartão de crédito. Provavelmente,
está a decorrer um ataque de

hackers que estão a aumentar tanto

o tráfego nos servidores da Visa ou
da Mastercard que não se consegue

processar nada. O objectivo é roubar

os dados dos cartões de crédito. E

daqui a uns meses há uma série de

cartões falsos na rua a circular.

Estas duas empresas estão a tentar
fazer uma coisa chamada dual loca-
tion verification. O objectivo é cruzar

informações dos cartões e dos tele-
móveis: se houver uma transacção e

o seu telemóvel não estiver no local,
recebe um sms e só depois de res-

ponder é que o pedido avança."

E evitar que lhe copiem o cartão? Ou que os

seus dados sirvam para lavar dinheiro?

Gurpreet Dhillon explica. Por Tânia Pereririnha

Não partilhe demasiado
O "O facto de andarmos sempre
com o telemóvel e de pagarmos a
maior parte das coisas com cartões

de débito ou de crédito faz com que
deixemos um rasto de provas. A in-
terconectividade da tecnologia traz

um risco enorme. E depois, através

das redes sociais, as pessoas ex-

põem-se perante um mundo que
não as conhece.

Muitos criminosos roubam dados

para cometer fraudes bancárias de

forma regular, usam-nos para lavar
dinheiro: criam novas contas, com os

dados de outras pessoas, e põe a cir-
cular o seu dinheiro sujo desta for-
ma. Fiz muito trabalho nesta área:

como é que se põe dinheiro sujo no
banco? Se eu tivesse um milhão de

dólares não podia depositá-lo na
minha conta, ia ser apanhado. Por-

tanto, preciso de pessoas com perfis
abertos, cujos dados possa roubar.

Se tiver dez, posso pôr 100 mil em
cada uma."

Armadilha o computador
O "Quando tira uma foto no tele-
móvel o Google Maps pergunta-lhe
se a quer partilhar? Quando vai ao
Facebook aparecem-lhe anúncios

relacionados com as suas pesquisas?
Se não quer ser vítima disso faça

sempre log out das suas contas de

Facebook e do Google. Bloqueie os

cookles, utilize uma VPN [rede pri-
vada virtual] e deixe de pesquisar
nos motores de busca mais mains-
tream (Chrome, Firefox, Explorer),

troque-os por outros, que não o mo-
nitorizam, como o Epic. Outros bási-

cos: se alguém o quiser espiar, a for-
ma mais fácil é aceder às suas câ-
maras - do telefone, do computa-
dor, do tablet. Sabe como o fazem?
Através de um email de phishing.
Vão mandar-lhe um documento pdf
ou outro link qualquer, você vai cli-
car no anexo e, sem saber, vai insta-
lar um programa no seu computador
que o liga aos dos hackers. Na dúvi-
da, não dique. E tape as câmaras

com um adesivo - é isso que eu

faço."

Espie sem remorsos
O "A política do Facebook e da

Google fixa a idade mínima de utili-

zação nos 13 anos, portanto crianças
mais novas não podem ter contas de
redes sociais, é ilegal.
Estudei a fundo os softwares-es-
piões, porque é a minha profissão e

porque tenho uma filha de 10 anos e

um filho de 15. É possível espiar o

Instagram, Facebook, sms, tmessa-

ges, emalls. A única coisa que não se

consegue ver é o Snapchat - e na
versão iPhone, na android é possível.

Conhece o conceito de pan-ópti-
co de Foucault? Não é uma boa

analogia porque estamos a falar de

filhos, mas diz isto: há uma série de

prisioneiros numa prisão e uma
torre no meio, com vigias lá em
cima. O simples facto de saberem

que estão a ser observados faz com

que se comportem. Se lhes retirar a
torre, transformar-se-ão em hooli-

gans no mesmo instante.
Tenho so/rwares-espiões instala-

dos. E uso-os, é um acordo de ca-
valheiros que tenho com o meu fi-
lho. É tudo uma questão de educa-

ção - sobre ciber-bullying, ciber-
-ética, uso de tecnologias, segu-
rança e privacidade - que tem de

ser dada pelos pais aos filhos, aos

13 ou 14 anos. Como na vida, deve-
mos ensinar às crianças o que está

certo ou errado. Os instrutores de

condução também têm um segundo

par de travões." O
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