
agora vamos falar sobre alternativas 
para aumentar sua segurança e sua 
privacidade na rede e por que, mesmo 
tomando todos os cuidados, é pratica
mente impossível ficar 100% tranquilo. 

O grande problema da segurança 
das informações é que de pouco adianta 
se partes de um todo estão seguras. No 
mundo conectado, o todo é composto 
de vários sistemas e serviços interliga
dos e interdependentes. Assim, ima
gine que você escolheu um sistema de 
correio eletrônico com segurança de 
ponta, como vários que apareceram 
após o escândalo do Prism, o programa 
de vigilância do governo americano. 

Se o serviço realmente funcionar, 
as mensagens serão sempre armazena
das e transmitidas de maneira segura, 
e teoricamente ninguém no meio do 
caminho conseguirá bisbilhotar sua 
correspondência eletrônica. Porém, 
isso não quer dizer muito, e você pode, 
sim, continuar sendo observado. Para 
acessar o sistema de e-mail, você deve 
usar um aplicativo específico ou um 

browser. Mas algum programa pode 
estar rodando em seu computador, 
capturando imagens de sua tela e en
viando para algum lugar da grande 
nuvem que é a internet. Bingo, agora 
seu e-mail seguro pode ser lido e nem 
foi preciso uma grande sofisticação 
para isso. A máxima aqui é que a segu
rança de um sistema é tão boa quanto a 
segurança de seu elo menos seguro.;-) 

Você deve estar se perguntando: 
"Mas como esse programa que captura 
a tela foi parar no meu computador?" 
É aí que a coisa complica (sim, estou 
sendo sensacionalista). O mais comum 
para uma infestação é, em geral, o des
cuido ou a irresponsabilidade do usuá
rio. Ele mesmo acaba instalando ou 
permitindo a instalação de um progra
ma malicioso. Isso acontece ao abrir um 
e-mail com um anexo estranho, ao visi
tar um site obscuro ou até mesmo pelo 
simples ato de conectar um pen drive. 

Existem vários programas que 
tentam evitar essas infecções, mas 
nenhum é 100% efetivo. O lado bom 
é que esse tipo de situação pode ser re
duzido com um comportamento mais 
consciente. Porém, existe outro tipo de 
situação em que o usuário mal sabe o 
que está se passando e, o que é pior, não 
tem muito o que fazer para se proteger. 
Imagine, por exemplo, que você acabou 

de comprar um computador. Ele che
gou com os sistemas básicos instalados 
e um monte de aplicativos embarca
dos. É de esperar que tudo seja segu
ro, mas a realidade é bem diferente. 

Nada pode garantir que, quando 
aquele computador foi customizado 
pelo fabricante, não foi infectado por 
um código malicioso de maneira de
liberada ou por descuido. Não temos 
como saber se os sistemas oficiais tam
bém não têm algum tipo de dispositivo 
de acesso remoto ou de espionagem. 

Uma alternativa radical seria se 
desconectar totalmente e não usar ne
nhum dispositivo eletrônico. Mas a 
maioria das instituições com as quais 
temos contato armazena nossas in
formações de maneira eletrônica e 
depende de sistemas computacionais 
para funcionar. A vigilância eletrôni
ca está tão disseminada que, mesmo 
desconectados, somos observados. 
Milhares de câmeras de segurança nos 
vigiam e sistemas podem nos identifi
car numa multidão de imagens digitais. 
É hora de fugir para as montanhas! 
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, ano 28, n. 333, p. 38, set. 2013.




