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A Internet surgiu há uns 30 anos atrás, nos EUA, como 
uma malha, ou rede de computadores. Inicialmente, 
tinha o objetivo de manter a famosa segurança nacional 
americana. Desde então, muita coisa mudou. Hoje, a 
Internet é um patrimônio mundial, pertence a todos nós. 
Virou um "organismo" vivo de informação, relacionamen-
tos e negócios. Ou seja, é correto afirmar que a Internet 
é a cara do mundo; ela se multiplica e interage quase 
sem controle algum. Nem mesmo os governos detêm o 
seu controle. E não é à toa que, de uns tempos para cá, a 
Internet tem sido chamada de"Nuvem"? Por que isso? 
A Internet hoje é chamada de nuvem porque reúne 
a interligação de todos os computadores pessoais e 
empresariais espalhados pelo globo, ou seja, uma rede 
mundial de computadores. Daí o termo Cloud Compu-
ting,ou, Computação na Nuvem. 
Imagine a força de toda essa informação reunida. 
Estamos vivendo o futuro, mas hoje! O que era apenas 
sonho, hoje é realidade, e uma realidade que veio para 
ficar. O computador, local e pessoal, como conhecemos 
hoje, está com seus dias contados. Daqui para frente, 
todos os seus dados e, num futuro próximo, todos os 
programas que você usa, estarão disponíveis em qual-
quer parte do planeta, em grandes servidores mundiais. 
Talvez o acesso seja gratuito, talvez haja a cobrança de 
pequenas taxas, mas, com certeza, isso irá acontecer. 
Cada computador pessoal será, nada mais, nada menos, 
do que um terminal "burro", como já havia previsto o 
fundador da SUN, Scott McNealy, há pelo menos 10 
anos. Em minha opinião, isso é bom e prático. Imagine a 
flexibilidade de acesso e o aumento de produtividade. 
Não estaremos mais presos a nenhum lugar físico. Pode-
remos trabalhar, criar e produzir sem ficarmos preocu-
pados com o local de nossa atuação. Não teremos que 
nos preocupar com backups, pendrives, HDs externos, 
disquetes, DVDs etc. 

Paralelamente a isso, o mundo do entretenimento tam-
bém irá mudar, com o fim das locadoras de DVD. A Inter-
net vai engolir isso tudo e se tornar, a cada dia, um fórum 
mundial de informação e entretenimento. Você poderá 
se organizar e assistir o Jornal Nacional de Cingapura, 
se desejar. O único e maior limitante atual da Internet, e 
que faz com que essas mudanças fiquem mais lentas, é a 
banda larga. Por ser baseada em enormes cabos ópticos 
e backbones marinhos subterrâneos, que interligam os 

diversos países e continentes, ela ainda segura o avanço 
e desenvolvimento mais acelerado de toda essa comu-
nicação - infelizmente, o sistema de satélites que temos 
hoje não dá conta dessa demanda. Mas uma coisa é cer-
ta: o mundo está cada vez mais mergulhando na Nuvem 
da informática. 
A maior empresa a utilizar essa Nuvem - e se tornar quase 
sinônimo da mesma - é o Google. Hoje, nenhuma só pes-
soa na aldeia global de informações do mundo digitaliza-
do pode imaginar viver sem o sistema de buscas. Existem 
outros buscadores, como o famoso BING, da Microsoft, 
mas alguém se lembra dele?Tanto que buscar no Google 
virou verbo. Quando alguém quer conhecer uma pessoa 
ou empresa, hoje, costuma-se dizer que vai "googlar". Não 
é à toa que a própria Apple está preparando seu novo e 
massivo iData Center na cidade de Maiden, no estado da 
Carolina do Norte (EUA), para fazer frente aos enormes 
data centers da Google e, assim, ficar mais competitiva 
dentro da Nuvem. 
A Apple ainda conta com seu serviço MobileMe, que é 
um serviço de provedor de acesso, com e-mail, disco 
virtual, calendário, textos etc. A própria Adobe colocou 
no ar seu Photoshop Express, que permite o tratamento 
gratuito de imagens diretamente pela Web, em seu site. 
E essa é uma tendência sem volta, seguida por Micro-
soft, IBM, Sun, Oracle e todas as grandes empresas do 
mercado de TI. 

CUIDADOS 
No entanto, apesar de todo esse admirável mundo novo 
de desenvolvimento tecnológico, social, cultural, infor-
mativo, de negócios e de entretenimento, é fundamen-
tal que sigamos o conselho bíblico: "Sejam astutos como 
as serpentes e simples como as pombas" (Mateus 10:16). 
Ainda que alguns aspectos do dia a dia da vida na Inter-
net sejam muito interessantes, não podemos deixar de 
lado algumas valiosas afirmações de observadores expe-
rientes da Web, pois a sabedoria vem com a observação 
profunda e perspicaz. Pois então vejamos: 
1 • A Internet contém todo o conhecimento humano 
dos últimos 30 anos. Pense bem nisso; todo o conhe-
cimento médico, esportivo, musical, artístico, culinário, 
do entretenimento, do mundo intelectual, da ciência, 
da religião, literário, da tecnologia da informação, de 
negócios, financeiro etc.Todo esse conhecimento está 



Chromebook, o notebook do Google, será otimizado para a 
Web, com aplicativos e documentos na nuvem 

disponível para todos os habitantes do planeta que 
tenham acesso a algum computador. E, a cada dia, mais 
e mais informação é compilada e adicionada a esse todo. 
Que estudante, hoje, de qualquer nível, pode pensar em 
não usar a Internet para suas pesquisas? Até mesmo as 
escolas já contam com a Internet como uma ferramen-
ta para a realização das tarefas escolares. Sites como a 
Wikipedia são verdadeiros tesouros de informação e 
pesquisa colaborativa, já que, neles, é possível adicionar 
informação a qualquer momento. 
2 • A Internet nunca esquece. Se você colocou alguma 
coisa na Internet, tenha certeza que essa informação irá 
ficar lá para sempre. Por isso, pense bem antes de postar, 
na Web, fotos, filmes, textos, comentários, informações 
etc, seja o conteúdo bom ou ruim. Certa vez, em setem-
bro de 2007, dei uma entrevista informal sobre o Orkut, 
para o Jornal Americano Washington Post. Foi durante 
um congresso sobre segurança na Internet (IV iCCyber 
2007), promovido pela Polícia Federal Brasileira, do qual 
participei. Nessa entrevista, eu mencionei que havia o 
Orkut normal e o submundo do Orkut, que se evidencia-
va fortemente pela pornografia. Pois saibam vocês que 
esse meu comentário, além de ser publicado, foi citado 
e utilizado numa apresentação de PowerPoint de uma 
ministra do governo brasileiro. Eu nem podia imaginar 
que isso iria parar tão longe! Não há controle. E só fiquei 
sabendo disso porque fiz uma pesquisa sobre meu 
nome no Google, ou seja, me googlei. 

3 • Não há segurança real. Não se iluda. Não há seguran-
ça real na Internet. A falta de segurança pode ser minimi-
zada com softwares antivírus, firewalls, senhas etc. Mas 
há muita gente atrás de informações escusas e indevi-
das. Não deixe o seu roteador aberto, coloque nele uma 
senha. Pode parecer inocente e casual o fato de você po-
der acessar a rede de banda larga do seu vizinho, mas, se 
você pode fazer isso, um bandido ou terrorista também 
pode fazer o mesmo. Existem crackers que andam com 
pequenos softwares num laptop (computador portátil), 
rastreando redes Wi-Fi (sem fio) abertas para poderem 
acessar e roubar informações como senhas de contas 
bancárias, números de cartões de crédito e informações 
pessoais de todo tipo. Os crackers também podem 
utilizar seu computador como escravo para pequenos 
delitos, que serão rastreados depois, como tendo tido o 
ponto de origem o computador da sua casa ou escritó-
rio. Hoje, os crimes cibernéticos ultrapassaram os crimes 
do narcotráfico e, entre esses crimes, estão alguns que 
agravam e dificultam a investigação e a punição. Veja, a 
seguir, uma lista desses perigos digitais. 

Perigos digitais 

• Dumps (o roubo e o comércio de números de cartões 

de crédito); 

• Pedofilia; 

• Fraude bancária x Seguro dos bancos; 

• Sequestro de contas bancárias de usuários; 

• Botnets (tornar computadores em escravos para ataque); 

• Denny de DNS; 

• Redes P2P x Copyrights infringidos; 

•Terrorismo e a invasão de sites de países; 

• Guerra cibernética entre os países; 

• Fraudes no eBay e Paypal; 

• Phishing; 

• Spam; 

• Pornografia; 

•Vírus, TrojanHorses, e Malwares; 

• Ensino do crime: golpes diversos, como fazer bombas 

caseiras etc. 

• Xenofobia, racismo, homofobia, violência; 

•Vingança e sequestro de pessoas e lares; 

• O Second Life com lavagem de dinheiro, pedofilia, 

drogas, terrorismo etc; 



•Sequestro de perfis sociais; 

•Bullying: 
•Virtualização de servidores criminosos no exterior; 

•O apagamento dos logs pelos provedores a curto prazo; 

•A capacidade cada vez maior de armazenamento e 

encriptação; 

•A necessidade de cartas rogatórias internacionais para a 

investigação; 

•A legislação branda de diversos países para os crimino-

sos digitais; 

•A falta de leis específicas e abrangentes na área de TI; 

•A portabilidade de dados: pendrives; HDs externos etc. 

A INTERNET É UM 
FÓRUM ABERTO, NO 
QUAL PESSOAS E 
EMPRESAS TEM A 
MESMA VOZ. UMA 
PESSOA TEM MAIS 
FORÇA DE PROPAGAR 
O QUE PENSA NA 
INTERNET DO QUE 
POR OUTRO MEIO DE 
COMUNICAÇÃO. 

Como lidar com a lista acima e ainda manter o direito à 
proteção da informação pessoal, aos relacionamentos, ao 
divertimento, à liberdade de expressão e à privacidade? 
Não é tarefa fácil. 
A maioria dos hackers e crackers são adolescentes e jo-
vens que, com sua vaidade e ego, acreditam estar acima 
das leis normais. Por trás deles se introduzem as grandes 
organizações criminosas mundiais, que os recrutam e 
manipulam. Alguns adolescentes, em busca de dinheiro 
fácil e fama, trabalham sozinhos, mas, por estarem em 
países estrangeiros onde as leis são mais brandas, aca-
bam ficando quase fora do alcance das leias punitivas, 
dentro do âmbito legal local e mundial. 
Só com um esforço enorme, e uma nova onda mun-
dial de lei e ordem, é que conseguiremos enfrentar a 
massiva onda do crime cibernético mundial.Temos que 
lembrar que o crime virtual é um crime real que precisa 
ser combatido. E segundo o FBI Americano, o "Google 
Anticrime", o N-DEx, ferramenta de pesquisa anticrime, já 
existe e está pronto para uso amplo (Fonte: IDG Now! de 
24/02/2011). 

4 • A Internet é um fórum aberto internacional. E, assim 
sendo, faz com que todos, pessoas e empresas, tenham 
a mesma voz. 

Uma pessoa satisfeita ou insatisfeita, através da Internet, 
tem muito mais força de propagar o que pensa do que 
através de qualquer outro meio de comunicação. Um e-
-mail ou twitte atinge pessoas e órgãos com efetividade 
e clareza. Um SMS, então, nem se fala. Veja a força das 
redes sociais: Facebook, Orkut, Linkedin, Hi5, MySpace, 
MSN, Skype, blogs, chats etc. Através delas nos comuni-
camos, nos relacionamos, fazemos negócios, namora-
mos e casamos. 
No Orkut, encontrei amigos do Brasil que não via há mais 
de 20 anos; no FaceBook, encontrei amigos do mundo 
todo, que não via há mais de 30 anos. É maravilhoso! 
Supera todo e qualquer tipo de comunicação por carta ou 
telefone normal, pois é ágil, rápido e de alcance mundial. 
OTwitter, hoje, conecta a tudo e a todos. Através de seus 
140 caracteres, todos, ao redor do mundo, conversam, 
se comunicam, enfim, trocam ideias, revolucionam! Veja, 
por exemplo, como as pessoas, através doTwitter, tiveram 
poder e força para derrubar um governo ditatorial, como 
a ditadura de 30 anos de Hosni Mubarak, no Egito, em 11 
de fevereiro de 2011, após 18 dias de protestos populares. 
Outro bom exemplo é o site Person Find que o Google 
montou para ajudar os japoneses a encontrarem pesso-
as desaparecidas, após o terremoto e tsunami de 11 de 



 

MobileMe, a tecnologia de nuvem da Apple, permite sincronizar e-mails, datas no calendário, aplicativos, contatos etc. 

março de 2011. Isso é colaboração mundial, é humanida-
de em ação, apenas possibilitada pelo fórum mundial no 
qual a Internet se tornou. 
5» A Internet é o mundo. A Internet somos nós, o 
povo. Se você vai à busca de coisas boas, coisas muito 
boas, você vai achar. Mas, se você vai à busca de coisas 
ruins, coisas bem ruins, você pode - e vai - encontrar. 
A Internet é um fórum livre. Depende de você. É a cara 
da sociedade mundial. Se você quer pesquisar, estudar, 
aprender, se comunicar, fazer amizades, negócios, adqui-
rir conhecimento, entretenimento musical, artístico etc, a 
Internet é o lugar certo. 
Agora, se você quer prostituição, mentira, enganação, 
pedofilia, bullying, seqüestro de perfis sociais, péssi-
mo nível de conhecimento, e mesmo conhecimento 
danoso como um todo, na Internet você também vai 
conseguir de sobra. Um jovem estudante pesquisou 
a receita de uma bomba caseira. Seguiu a receita, 
explodiu e morreu. Outro perguntava como poderia se 
matar. Algumas pessoas ensinaram, e ele morreu. Agora 
temos a moda do Planking (ficar duro como prancha); 
um jovem foi praticá-lo, despencou da varanda e mor-
reu. Existe louco para tudo. Depende de você, de seu 
coração e de sua postura para tirar bom proveito de 
todo conhecimento humano dos últimos 30 anos que 
a Internet contém. 

6 • A mobilidade veio para ficar. iPhones, iPads, iPods, 
Macintosh Air, GalaxyTab, HPTablet, Motorola Tablet 
Xoom, LG Tablet etc. Cada vez mais você terá todas, e 
eu digo, TODAS, as suas informações na ponta dos seus 
dedos (Multitouch). Hoje, com meu iPhone 4G, eu não 
preciso de um laptop para as tarefas diárias. Eu faço tudo 
com ele: acesso a Internet; recebo e envio e-mails; faço 
anotações e escrevo textos, planilhas e apresentações; 
acesso o FaceBook, o Orkut, o Twitter, o Messenger, o 
Linkedin, a Apple Store, o iTunes Store, a Apps Store. E o 
GPS? Como viver sem ele hoje em dia? E os maravilhosos 
eBooks? E o PDF? Tudo isso veio facilitar e ajudar você a 
conhecer, aprender, crescer e se desenvolver mais e mais 
a cada dia. 
7 • Conheça a Cartilha de Segurança na Internet da OAB. 
Gostaria de terminar deixando aqui o link do site onde 
qualquer um pode baixar gratuitamente a Cartilha de 
Segurança na Internet, publicada pela OAB-SP, durante 
o Congresso FECOMERCIO de Segurança na Internet, do 
qual participei em 2010: http://goo.gl/irukx 
Nesta cartilha, cada indivíduo, e a família brasileira, 
encontrará dicas importantes de como se proteger e 
proteger seus parentes e amigos, recorrendo a um uso 
saudável e produtivo da Internet. 
irineudcjunior@gmail. com 
www.crescerconsultoria.pro.br 
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