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Cuidado, o perigo está na rede e qualquer erro pode virar prejuízo. O brasileiro passa, em 
média, 33 horas por semana na internet e é pouco cuidadoso ao acessar e-mails e sites 
suspeitos ou publicar informações pessoais em redes sociais. Em pesquisa feita pela Symantec, 
empresa especializada em segurança na rede, 76% dos adultos brasileiros entrevistados 
disseram já ter sido vítimas de golpes. Em média, tiveram prejuízo de R$ 2,5 mil.Só no ano 
passado, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática registrou 1.016 queixas de 
usuários. A delegada titular da DRCI, Helen Sardenberg explica que 76% das queixas 
envolvem crimes contra a honra — sempre realizados em redes sociais, como Orkut, Facebook 
ou Twitter, onde as pessoas costumam se expor sem qualquer proteção. Pesquisa inédita da 
ONG SaferNet, feita com adolescentes fluminenses sobre hábitos de navegação e segurança na 
internet, mostrou que quase metade admite que coleciona mais de 30 amigos virtuais. 
 
Inaugurada em 2000, a DRCI/RJ já registrou, desde o início do ano até ontem, 701 queixas de 
internautas. Para a delegada, o número de crimes virtuais deverá crescer a cada ano, já que 
aumenta também o número de pessoas que possuem computador e acessam a internet. 
 
Atualmente, 66 milhões de pessoas no Brasil acessam a internet. No Rio, grande parte das 
queixas são de internautas que acessam as redes sociais — disse a policial, lembrando que os 
crimes patrimoniais vem em segundo lugar como motivo de queixas. 
 
Hoje o criminoso virtual busca lucro financeiro, não mais a fama. 
 
Entre os casos investigados, segundo a delegada, está o de uma professora aposentada, que 
recebeu um e-mail pedindo para que ela recadastrasse as senhas do cartão do banco: 
 
A vítima disse que, como era o segundo e-mail e a página era muito igual a do banco, ela 
acreditou que tudo estava certo. Mas não estava. Era golpe. 
 
Segundo a policial, a professora digitou os números e caiu na armadilha. Com os dados, os 
criminosos sacaram R$ 2,5 mil da conta bancária — o prejuízo foi ressarcido pelo banco. 
 
De acordo com a delegada, as crianças estão mais propensas a clicar em links suspeitos. 
Programas que protegem a máquina ajudam, mas a principal proteção é o próprio internauta. 
 
É básico: evitar de clicar em links que venham de e-mails desconhecidos, usar um programa 
de segurança atualizado e nunca botar senhas em links suspeitos. 
 
Investigadores da DRCI explicaram que outro crime comum na internet é a fraude com cartões 
de crédito. Quando uma pessoa compra algo usando o cartão, seus dados ficam armazenados 
na empresa que fez a venda. Se alguém conseguir invadir o sistema da empresa, poderá ter 
acesso aos dados. 
 
O perigo existe mesmo nos chamados sites seguros. No momento da compra, realmente não 
há perigo de alguém descobrir o número do cartão. Mas, se o sistema que armazena os dados 
for vulnerável, um hacker pode acessá-los — explicou um policial do DRCI, que pediu para não 
ser identificado. 
 
Segundo dados analisados na DRCI, em uma estimativa de mil inquéritos em andamento, 60% 
são contra a honra; 15% são casos de furto mediante fraude, como nos roubos em contas 
bancárias; 8% são de estelionato, como compra e venda realizadas por empresas que não 
existem, e 3% correspondem a pedofilia e pornografia infantil. 
 
Os internautas têm que ter na consciência que a internet é um espaço público. Os cuidados 
são os mesmo que no mundo real. Não se expor. 
 



Por causa do aumento do número de crimes virtuais e de vítimas do uso indevido da internet, 
a delegada explicou que as pessoas podem registar os casos de crime virtual em qualquer 
delegacia, além da DRCI. 
 
A delegada criticou como centenas de pessoas usam redes sociais, como o Twitter, sem o 
mínimo de responsabilidade. 
 
Não vou citar o nome da pessoa. Famoso, ele colocou no twitter que, naquele hora, estava em 
tal lugar, fazendo tal coisa. As pessoas tem que ter, no mínimo, um bom senso. 
 

 
 
Navegação requer cuidado 
 
As redes de relacionamentos como Orkut, Twitter, e Facebook são sites que permitem criar 
uma página pessoal na internet, encontrar amigos, criar comunidades para compartilhar 
gostos e idéias através de textos, fotos e vídeos. Já blogs, fotologs e microblogs são espaços 
que podem ser criados por qualquer internauta para publicar suas idéias e arquivos como fotos 
e vídeos, podendo debater diversos temas, fazer comentários e enquetes, compartilhar links e 
informações. Podem ser individuais ou coletivos.Segundo a SaferNet Brasil, uma associação 
civil de direito privado e que é tida como referência nacional no enfrentamento aos crimes e 
violações dos Direitos Humanos na internet, os internautas devem ter em mente que, ao 
divulgar informações pessoais na internet, elas se tornam públicas e é impossível escondê-las. 
O ideal é não expor detalhes de sua vida. Além disso, os “cadeados” e bloqueios de acesso 
podem ser “quebrados” e os dados pessoais podem ser roubados e manipulados para ofender 
e mesmo chantagear. 
 
Nos blogs, o internauta deve lembrar que qualquer um pode ver, gravar e usar fotos e textos 
sem nosso controle. Portanto, pense muito bem antes de publicar algo, já que as informações 
podem ser mal interpretadas e usadas contra você por pessoas mal intencionadas. E mais: 
você é responsável legalmente por tudo o que publica. 
 

 
 
DICAS DE SEGURANÇA 
 
PERFIL, FOTOS E SENHA: Coloque o mínimo de informações em seu perfil, sem endereço e 
telefones. Não dê detalhes de horários e lugares onde estará (faça diretamente para amigos). 
Use fotos que não facilitem seu reconhecimento, nem endereços ou nome de escola. Troque 
sua senha periodicamente. 
 
AMIGOS: Jamais aceite se encontrar com quem não conhece. 
 
CRIMES: Conteúdos racistas ou com cenas de violência contra crianças podem ser 
denunciados em www.denuncie.org.br 
 
OUTROS CRIMES: 
 
Estelionato/Roubo de identidade: Pegar informações alheias para fazer compras on-line ou 
transferências bancárias. Quem pratica esse crime pode responder por estelionato, furto 
mediante fraude, intercepção de dados, quebra de sigilo bancário e formação de quadrilha. 
 
Espionagem Industrial: Transferência de informações sigilosas de uma empresa para outra, 
uma concorrente. 
 
Ameaça: Ameaçar qualquer pessoa, afirmando que ela será vítima de algum mal. 
 
Calúnia e difamação: Divulgação de informações que podem prejudicar a reputação da pessoa. 
 



Discriminação: Informações relacionadas ao preconceito de raça, gênero, sexualidade, religião 
ou procedência nacional. 
 
Onde reclamar: Todas as delegacias e na DRCI. Rua Clementino Fraga, 77, 2º andar, Cidade 
Nova. Tels : 2334 9813 ou 2332 8189. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 20. 


