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Canetas que filmam, bonés e relógios com microcâmeras e outros equipamentos que antes 
pareciam coisa de filme já não são mais exclusividade de James Bond. Em propagandas 
estampadas nos principais portais da internet e nas lojas de eletrônicos do centro de São 
Paulo, promoções anunciam a oportunidade de bisbilhotar a vida alheia por R$ 390. É o que 
custa, por exemplo, um relógio espião. 
 
O incontrolável desejo de saber o que a esposa ou o marido andam fazendo, a preocupação 
com os filhos e a segurança em casa são os grandes apelos para os detetives de plantão. 
 
Foi bancando o investigador que o engenheiro Emerson Nascimento conseguiu comprovar suas 
suspeitas. As imagens gravadas por uma câmera escondida numa vaquinha de brinquedo e, 
depois, no visor do aparelho de DVD, mostraram que a faxineira da vizinha entrava em sua 
casa para furtar roupas, máquinas fotográficas e perfumes. Boa parte do prejuízo de mais de 
R$ 10 mil não foi recuperada, diz ele, mas o golpe desmascarado rendeu a Nascimento elogios 
da polícia, que ainda não concluiu o inquérito. 
 
A facilidade com que hoje se compra qualquer artefato de investigação tem produzido um 
exército de detetives amadores, um fenômeno que, segundo os lojistas, é recente. No fim de 
novembro, o site Timevision decidiu trazer da China 50 canetas espiãs - munidas de uma 
microcâmera e uma porta UBS - para experimentar o mercado. "Vendemos tudo em menos de 
um mês", diz Luiz Carlos Oliveira, diretor do site. Com propaganda na internet, a Timevision já 
começou a vender um segundo lote de canetas. Oliveira prefere não citar a quantidade.  
 
Os asiáticos são os grandes provedores das parafernálias de espionagem, sejam equipamentos 
já acabados ou apenas componentes. A Neo do Brasil, empresa que monta equipamentos de 
segurança em Minas Gerais, viu os pedidos de seus distribuidores dobrarem de um ano para 
cá. "Hoje vendemos 5 mil unidades por mês", comenta Gilberto Dante, diretor da Neo do 
Brasil.  
 
Um dos fatores que têm motivado a entrada desses equipamentos no país é o barateamento 
dos produtos. O preço de uma câmera oculta fabricada na Ásia, afirma Dante, caiu 50% no 
último ano. É esse movimento que tem levado empresas como a Rota Segurança a se 
especializar em traquitanas de espionagem. A importadora de produtos de vigilância acaba de 
trazer da China 25 novos equipamentos para gravação oculta de som e imagem. Ao lado de 
centenas de expositores, a Rota exibe seus produtos na Exposec, feira internacional de 
segurança que acontece nesta semana, em São Paulo. Os dispositivos vão de botões de camisa 
que camuflam uma filmadora de alta resolução a rastreadores que são acoplados a um veículo 
- à prova d'água, a peça contém um imã -, podendo ser rastreados pelo computador, por meio 
dos mapas do serviço Google Earth. 
 
Nas ruas da região da Santa Ifigênia, reduto de tecnologia de São Paulo, os artigos espiões 
proliferam com rapidez. A loja Central Santa Ifigênia começou a vender os dispositivos há 
cerca de dois anos e hoje essas peças de gravação oculta já representam 10% das vendas, 
afirma o gerente, Rafael Lima. A concorrência também aumentou, comenta ele. Pelo menos 
quatro lojas na região já vendem esse tipo de produto.  
 
A profusão dos candidatos a Sherlock Holmes também desencadeou mudanças na estratégia 
de quem é antigo no mercado. A Missão Impossível - tradicional loja do setor, que já vendeu 
produtos para clientes como a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e a Petrobras - procura 
um escritório fora da Santa Ifigênia para se diferenciar dos rivais. Apesar de ter na porta de 
sua loja um chamativo manequim vestido de sobretudo, óculos escuros e chapéu de espião, a 
empresa aposta suas fichas menos na venda desses equipamentos e mais em projetos feitos 
sob medida para empresas.  
 



Nos últimos anos, diz Marlom Pareja, proprietário da loja, aumentou muito a demanda das 
empresas atrás de recursos de contraespionagem - ou contramedidas, para evitar um termo 
que os detetives profissionais odeiam. 
 
Como fazer espionagem ficou mais fácil, grandes companhias estão em busca de 
equipamentos como bloqueadores de celular, rastreadores de grampos telefônicos e detectores 
de câmeras para garantir a privacidade na hora de fechar negócios importantes. "Cresceram 
muito os pedidos para montar salas blindadas em escritórios", afirma Pareja. 
 
Mesmo quando não adotam soluções detetivescas, as empresas tentam se proteger. Algumas 
companhias obrigam visitantes a deixar o celular na portaria antes de chegar à linha de 
produção. Outras fazem varreduras periódicas para detectar se estão sendo alvo de escutas 
ilegais. "O risco maior é ser grampeado", observa o advogado Neil Montgomery, sócio do 
escritório Felsberg e Associados. Segundo ele, o escritório nunca precisou adotar medidas 
radicais, mas tem regras para evitar o vazamento de informações dos clientes. Numa sala de 
reuniões, só entra quem participa do caso. Falar com um cliente ao telefone na frente de 
outras pessoas é proibido. Mas ele reconhece que essas ações não eliminam o risco. "Nada 
impede que alguém entre no recinto com uma caneta espiã." 
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