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Acompanhar uma Olimpíada é 
trabalho árduo. Em Londres, 

foram 302 provas em 19 dias. O 
programa para celular London 
Olympics Widget, disponível para 
download grátis nos celulares com 
o sistema Android, prometia faci-
litar essa tarefa ao reunir todas as 
notícias do evento. Era um golpe 
de hackers. O aplicativo roubava 
a lista de contatos e monitorava 
mensagens. Não foi o único pro-
grama malicioso, ou malware, a 
aproveitar o interesse pelos Jo-
gos. Outro aplicativo se passava 
pelo game olímpico oficial. Ao ser 
instalado no celular, ativava, sem 
conhecimento do dono do apare-
lho, serviços pagos oferecidos pelas 
operadoras. Londres foi a primeira 
Olimpíada em que hackers ataca-
ram os smartphones. Até Pequim, 
há quatro anos, sites e e-mails eram 
os meios mais comuns para espa-
lhar vírus. Agora, os criminosos 
virtuais estão atentos ao sucesso 
dos smartphones. 

De janeiro a junho, 13 milhões 
de smartphones foram invadidos, 
de acordo com a empresa de se-
gurança NetQin, 117% a mais do 
que no mesmo período de 2011. 
No ano passado, o número de ví-
rus para celulares cresceu 155%. 
Foram 28 mil ameaças diferentes 
registradas no mundo, segundo 
a empresa de segurança digital 
Juniper Networks, dos Estados 
Unidos. "Antes, havia quatro sis-
temas para celular entre os mais 
populares. Isso dispersava esforços 
dos hackers e reduzia os ganhos", 
diz Daniel Hoffman, diretor da Ju-
niper. "Hoje, o mercado se divide 
entre os sistemas da Apple e o An-
droid, do Google. Ficou mais fácil 
espalhar os vírus." Por essa lógica, 
é natural que o maior alvo dos 
hackers seja o líder de mercado, 
o Android, presente em 65% dos 
smartphones vendidos no mun-
do. Os vírus para Android cresce-
ram 3.325% em 2011. O risco do 
Android é maior porque ele per-
mite a você instalar no aparelho 
aplicativos de lojas terceirizadas 
e menos seguras. 

Uma forma de evitar esses ví-
rus seria usar as lojas de aplica-
tivos de grandes empresas. Mas 
nem elas estão imunes. O Google 
permite que qualquer produtor de 
aplicativo coloque um programa 
à venda na loja oficial Play Sto-
re sem testes prévios. O Google 
faz varreduras periódicas para 
expurgar programas perigosos e 
investiga rapidamente quem for 
denunciado. Até lá os hackers já 
aproveitaram a brecha para espa-
lhar o vírus. A App Store, da Ap-
ple, era tida como a mais segura 
por só vender aplicativos depois 
de avaliá-los. No mês passado, 
o sistema foi burlado pela pri-
meira vez. O aplicativo Find and 
Call deveria simplificar o uso da 
agenda do telefone. Em vez disso, 
roubava os números de telefone e 
enviava SMS para divulgar o vírus 
em nome do dono do celular. Foi 
baixado por 100 mil pessoas até 
ser removido. 

Os hackers t i ram proveito dos 
hábitos de quem tem smartpho-
ne. A cada mês, surgem dezenas 
de novos programas para celular. 
Instalar e testar esses programas 
virou u m a tentação. Segundo a 
consultoria ABI Research, cada 
dono de smar tphone baixa, em 
média, 37 aplicativos por ano. Em 
todo o mundo, serão 36 bilhões 
de downloads. Um em cada qua-
tro aparelhos não tem um antiví-
rus instalado, segundo a empresa 
de segurança Trend Micro. Isso 
inclui os antivírus que já vêm ins-
talados de fábrica. 

A maioria dos ataques visa 
roubar dados pessoais e monito-
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Meu maior erro foi ter fuma-
do o primeiro cigarro, aos 24 
anos. É um erro do qual me 

arrependo, mas não consertei. Ainda 
não consegui parar. 

Venho de u m a geração que não era 
comple tamente in fo rmada sobre os 
perigos do cigarro. Fumar era char-
moso, p r inc ipa lmente no meio do 
teatro e do cinema. Comecei quando 
fui morar um ano e meio em Portugal, 
no início dos anos 1990. Fazia par te 
de um grupo de teatro chamado Boi 

Voador. O diretor foi convidado para 
levar a peça Gota d'água, de Chico 
Buarque, para o país. Fui como assis-
tente de direção e acabei ficando por 
lá. Morei no Porto. Ao contrár io do 
Brasil, alegre e tropical, Portugal tem 
um clima de melancolia, u m a coisa 
bem Fernando Pessoa. Fado, bar, café, 
v inho e cigarro. Naquela época, era 
um lugar em que se fumava muito. Ti-
nha uma ideia romântica do cigarro. 
Como se ele estivesse ligado à criação, 
ao pensamento, à poesia. Essa boemia 
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me fascina tanto que hoje estou fazen-
do um projeto chamado Poema Bar, 
em que recito Fernando Pessoa e Viní-
cius de Moraes, acompanhado por um 
pianista que toca fado e clássicos. 

Não estou enaltecendo o cigarro. 
Quero parar mesmo. Já consegui ficar 
sem ele durante um ano. Logo depois, 
em 1998, fiz uma peça - mais uma vez 
em Portugal! - e tive de fumar no pal-
co. Comprei um cigarro de ginseng, 
mais natural . Só que fedia. Comprei 
um normal e não larguei mais. Hoje 
f u m o um maço por dia. Minha vida 
de fumante não é escancarada. Nun-
ca f u m o dentro de casa. Vou sempre 
para o terraço ou para a janela. Tam-
bém não me desespero por ficar sem 
fumar n u m avião, durante 12 horas. 
Aguento bem. 

Sou o único fumante de casa. A co-
brança para parar vem de todo lugar. Na 
rua, as pessoas me falam "o cigarro vai 
te matar" ou "fumei durante 50 anos, 
não faça isso!". Ando sempre com um 
chicletinho. Escovo o dente depois ou 
bochecho. Não estou em processo de 
parar de fumar ainda, mas não quero 
ser um velhinho tossindo o tempo todo. 
Acho legal assumir esse erro, porque não 
é saudável e traz consequências terríveis. 
Para me manter saudável, ando sempre 
na Lagoa e faço caratê há sete anos. Sou 
faixa roxa. Minha mulher, Julia (Lem-
mertz), se preocupa com a comida aqui 
de casa. Tem sempre legumes por causa 
do meu filho Miguel. Comemos casta-
nha e granola, essas coisas saudáveis. Eu 
me cuido em tudo o que é possível e um 
dia vou parar com o cigarro. 

O melhor é não começar, não fumar 
o primeiro maço. É muito difícil largar. 
E sempre tem um gatilho para voltar. 
Um cigarrinho na hora de ler o texto 
e decorar. Mais um para espantar um 
pouco o tédio, a solidão e a carência. 
Acho ótimo que hoje os jovens tenham 
consciência sobre os males do cigarro 
e que seja proibido fumar em lugares 
fechados. Concordo com tudo. O pro-
blema é a facilidade para comprar. Até 
menores de idade conseguem. Acho im-
portante dar esse depoimento para os 
jovens e também para os fumantes. Taí 
um erro que vale superar. " 

Em depoimento a Marina Navarro Lins 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 744,  p. 111-113, 20 ago. 2012.




