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Quando Santos Dummont inventou o avião, não poderia imaginar que seria usado para fazer 
guerras. Tamanha foi sua decepção, que acabou por suicidar-se. O inventor da pólvora 
também tinha medo com o que poderia acontecer. Hoje ele estaria certo de seus temores. 
 
Quandos os americanos, inventaram o ENIAC, considerado o primeiro computador, o fizeram 
para ajudar nos cálculos balísticos na segunda grande guerra. Porém, estavam convictos que 
aquilo seria bom para a humanidade, afinal, estavam lutando contra o nazismo. 
 
As invenções só possuem sentido, e na verdade são inventadas, para o bem. Para melhorar a 
vida de alguém ou de várias pessoas. Porém, sempre há alguém para distorcer os própositos.  
 
Infelizmente, na nossa área , o que mais se vê, são as distorções da tecnoloiga. Cada vez mais 
e mais pessoas estão usando a tecnologia para o mal.  
 
Eu consegui encontrar muitos amigos, os quais não tinha notícias há séculos, através do 
Orkut. O orkut é uma ferramenta fantástica quando o vemos como um instrumento de agrupar 
pessoas que possuem algo em comum, aproximando famílias, amigos, parceiros comerciais, 
namorados, divulgando eventos, ajudando pessoas necessitadas e tal. Mas, é só navegar um 
pouco mais, que percebe o outro lado da força. Existem várias comunidades que pregam a 
segregação racial, o preconceito, incentivam a violência, fazem tráfico de drogas, pedofilia, 
marcam brigas entre torcidas rivais, invadem a privacidade das pessoas.  
 
Hoje o número de fraudes virtuais é muito maior do que o de assaltos a banco. As invasões em 
computadores de empresas e pessoais causam um prejuízo de bilhões de dolares. As vezes 
essas invasões chegam a ser sarcásticas, já que não roubam nada, apenas pelo prazer de 
invadir, ou de se auto promoverem.  
 
Eu desenvolvo sistemas e o meu maior prazer nisso é ver a vida do usuário facilitada com o 
que eu fiz. Customizar um processo, agilizar um processamento, um cálculo, dar mais tempo e 
mais segurança às pessoas para fazerem seu trabalho, deixar a empresa mais competitiva, 
mais eficiente, isso é o prêmio. No mundo empresárial, essa é a finalidade da tecnologia.  
 
Depois da invenção do telefone, pra mim a melhor invenção era o Modem, que interligava os 
computadores. Agora o VoIP (transmissão de voz através da internet) está ai para baratear os 
custos e aproximar mais ainda as pessoas. Uma ligação internacional pode ter o custo de uma 
local. Os programas de mensagens instantaneas permitiu que as equipes de trabalho 
pudessem estar distantes fisicamente, porém, integradas aos projetos. Não sei se por 
incompetência dos fabricantes, ou por genialidade dos hacker e crackers, são portas de 
entrada para invasões e consequentemente fraudes, roubos e estragos, muitas vezes 
irreparáveis.  
 
O e-mail não vai substituir as cartas escritas a mão, mas é uma ferramenta indispensável, 
praticamente todo mundo que possui um computador, tem uma conta de e-mail. E com ela.. 
trocentos e-mails de SPAM. Uma praga. Ainda se fossem apenas propagandas inocentes.. vá 
lá. Muitos escondem vírus, trojans, spywere e todos os micróbios virtuais possíveis. Tudo na 
tentativa de enganar e tirar vantagem de alguém mais inocente. As correntes e boatos 
também nunca tiveram tanta força. Mas qual é o propósito disso? O que leva alguém a mandar 
um e-mail dizendo que se você não repassar vai sofrer má sorte?  
 
Sei que o mundo não é perfeito, mas cabe a cada um de nós profissional da área, ou não, 
começar a fazer sua parte.  
 
Por uma campanha, TECNOLOGIA É PARA O BEM. 
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