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CROWDFUNDING

A Convenção Internacional de
Budapeste para Cibercrimes,
legislação internacional assi-
nada em 2001, na Hungria, foi
uma das maiores tentativas de
coordenar o combate a abu-
sos na internet. O texto do tra-
tado envolve múltiplos aspec-
tos do cibercrime, como frau-
des com cartões de crédito,
terrorismo, pornografia e viola-
ção de direitos autorais.

Na época, o Brasil alegou
que a convenção ia muito
além dos crimes cibernéticos
e defendeu novas discussões
sobre o assunto. Um total de
40 países já assinou a conven-
ção, incluindo Estados Unidos,
Japão, Canadá e diversas na-
ções europeias.

Cansado de ver imagens granu-
ladas e toscas de videogames
antigos na Wikipédia, o ameri-
cano Evan Amos achou que
podia fazer melhor. A partir de
sua coleção pessoal, ele reno-
vou as fotos da enciclopédia
com imagens de alta qualida-
de, armazenadas no Wikime-
dia Commons, que reúne foto-
grafias de uso livre.

Agora, ele quer mais. Em ou-
tubro, Amos se propôs a criar o
Vanamo Online Game Mu-
seum, um site dedicado a pre-
servar a história dos jogos ele-

trônicos, com fotos em alta
qualidade e descrições cheias
de detalhes.

Para tornar o pro-
jeto real, Amos bus-
cou apoio no Kickstarter, site
de financiamento coletivo, pe-
dindo US$ 8,5 mil. Em pouco
mais de um mês, a iniciativa
arrecadou mais de US$ 12 mil.
O dinheiro será usado na com-
pra de consoles e acessórios
que o fotógrafo ainda não tem,
compondo o acervo do site. As
imagens – como a do Nintendo
Entertainment System (conhe-

cido no Brasil como “Nintendi-
nho”) que se vê acima – ficarão
disponíveis para qualquer pes-
soa, enquanto os videogames
irão para o acervo do Game
Center da Universidade de No-
va York. / B.C.

‘A privacidade na web é uma ilusão’
Em entrevista ao Link, responsável por elaborar relatórios de cibersegurança para Obama diz que é impossível evitar o monitoramento

Recur! (iOS,
US$ 0,99)
App de concei-
to interessan-
te, o Recur! é
uma ‘lista de

tarefas’ ao contrário. É ideal para
registrar fatos cotidianos, curio-
sos, trabalhos concluídos, etc. A
partir de um registro, o app come-
ça a contar o tempo passado des-
de determinada data. É ideal, por
exemplo, para saber há quantos
dias você não leva o seu cachor-
ro para passear ou saber quanto
tempo passou desde que você
encontrou um amigo.

Doctape
Viewer
(Android,
R$ 2,15)
Acesse os
seus arquivos

de mídia e documentos, inclusive
os mais pesados, não importa
onde estejam e com rapidez – é
o que promete o Doctape. O app
é capaz de se conectar a redes
sociais e serviços em nuvem (do
Dropbox ao Facebook, do
Instagram ao Google Drive),
com suporte a dezenas de tipos
de extensões. Funciona bem em
tablets e smartphones.

Social
Scene
(Windows
Phone,
grátis)
Este aplicativo

de divertimento mistura rede so-
cial e fotografia. A ideia é que um
usuário tire uma foto de um local
famoso (ou não) e envie para o
app. Depois, outro posta uma
imagem do mesmo local. O So-
cial Scene vai, desta maneira,
construindo um mosaico com
base em geolocalização, que vo-
cê pode simplesmente consultar
– ou contribuir para aumentar.

James Lewis, diretor do Centro Internacional de Estudos Estratégicos (CSIS)
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“Enviar um e-mail é como mandar um postal, as informações estão abertas.”

PARA LEMBRAR

*A REPÓRTER VIAJOU A CONVITE

DO GOVERNO DA COREIA DO SUL

ENTREVISTA

Laptop permite operar celular com o mouse

História visual dos consoles de game
será contada em museu online livre

Planeta indiscreto. Para especialista, não existe país do mundo que não esteja engajado em algum tipo de espionagem

Ao longo dos anos, a Apple conquis-
tou um grau de fidelização à marca
invejável. É muito comum um usuá-
rio de iPhone, por exemplo, ter tam-
bém um MacBook Pro ou um iPad.

A Samsung ainda não é objeto des-
se tipo de veneração, mas pode ser
questão de tempo. Com a progressi-
va melhoria da qualidade e a amplia-
ção das opções, está cada vez mais
fácil viver num “mundo de Sam-
sung”, que inclui smartphones, ta-
blets, os híbridos “Note”, câmera fo-
tográfica e relógio inteligente. Jun-
ta-se à família agora o laptop Ativ
Book 9 Lite, projetado para traba-
lhar integrado a outros aparelhos.

Apesar de ser um bom Ultrabook
(a Samsung não usa o termo, mas as
especificações o enquadram nessa

categoria), o Ativ Book 9 Lite será mais
bem aproveitado por quem tiver um
dispositivo Samsung – mais especifica-
mente do smartphone Galaxy S2 ou do
híbrido Galaxy Note 2 em diante.

Com esses aparelhos é possível utili-
zar um aplicativo interessante chama-
do SideSync, que integra computador
ao dispositivo móvel de maneira bas-
tante avançada. Ele espelha a tela do
tablet ou smartphone no notebook e
permite, por exemplo, digitar um SMS
a ser transmitido pelo celular usando o
teclado do laptop.

Pode-se também deslizar o cursor
com o mouse entre os dois aparelhos,
arrastando arquivos de um dispositivo
para serem copiados no outro (para
usar o computador sozinho, vale lem-
brar que o mouse é opcional, uma vez

que sua tela é de toque). É incrível. Che-
gar lá, porém, dá um certo trabalho.
Achei o processo de instalação do Si-
deSync no smartphone (usei um Ga-
laxy S4) e no Ativ Book 9 Lite confuso e
demorado.

Outro aplicativo do laptop que vale
destacar é o Bitcasa, um novo serviço
de armazenamento em nuvem que
tem tudo para deixar o DropBox preo-
cupado. O Bitcasa permite guardar até
10 gigabytes gratuitamente.

Muito útil, já que o armazenamen-
to do Ativ Book 9 Lite é de só 128
gigabytes, (medida comum entre Ul-
trabooks). Com 1,58 quilos de peso,
1,74 centímetros de espessura e carca-
ça de plástico, o Ativ Book 9 Lite não é
um modelo dos mais robustos. Em
compensação, é prático e ligeiro.

Ligia Aguilhar
ENVIADA ESPECIAL / SEUL

Diretor do Centro Internacio-
nal de Estudos Estratégicos
(CSIS, na sigla em inglês), Ja-
mes Lewis já liderou a produ-
ção de uma série de relató-
rios sobre segurança na inter-
net para o presidente ameri-
cano Barack Obama. Conside-
rado um dos maiores especia-
listas em cibersegurança do
mundo, é autor de mais de 90
publicações sobre assuntos
relacionados ao tema.

Em entrevista exclusiva ao
Link no mês passado, durante
a Conferência de Cibersegu-
rança em Seul, na Coreia do
Sul, Lewis falou sobre o escân-
dalo da espionagem norte-ame-
ricana, afirmou que todos os
países possuem algum tipo de
vigilância, que o Brasil não é
defensor da democracia e que
a privacidade na internet é
uma ilusão. Confira os princi-
pais trechos:

● O Brasil defende um modelo
descentralizado de regulação da
internet. É a melhor opção?
Quando o modelo de regula-
ção atual foi decidido, a maio-
ria dos usuários da internet
eram americanos. Hoje não é
mais assim. As instituições
criadas na época precisam se
tornar globais. Esperamos
que o Brasil se coloque ao lado
da liberdade de expressão e de-
fenda a internet aberta.

● Muitos dizem que todos os paí-
ses já sabiam sobre a espiona-
gem. Se isso é verdade, por que
continuamos tão vulneráveis?
Os especialistas sabiam, mas o
grande público não. E ele não

entende quão vulnerável está
na web. A internet é totalmen-
te insegura. Enviar um e-mail
é como mandar um cartão pos-
tal, as informações estão aber-
tas. A privacidade é uma ilu-
são. E o (Edward) Snowden
acabou com essa ilusão.

● Essa espionagem é uma for-
ma de ciberguerra?
Não. A espionagem é comum.
Sempre falei com outros países
sobre esse assunto e não encon-
trei nenhum que não estivesse
engajado em algum tipo de es-
pionagem. Tenho quase certe-
za de que o que o Brasil faz
tem foco doméstico. Não me

surpreenderia descobrir que
países da América do Sul espio-
nam uns aos outros. Alguns do-
cumentos do Snowden mos-
tram a inteligência de outros
países. Eles vão aparecer e re-
formular o debate.

● O Brasil tomou medidas contra
a espionagem como criar um ser-
viço de e-mails nacional e com-
prar um satélite. Funciona?
Isso tudo é “fofo”. Temos uma
cadeia de suprimentos global,
não fazemos mais as próprias
tecnologias e isso cria riscos. É
um dilema. Mas não significa
que é viável economicamente
fazer as próprias empresas.

Rússia, EUA, Reino Unido, Is-
rael e talvez os 20 ou 30 maio-
res cibercriminosos do mundo
são capazes de quebrar qual-
quer sistema de segurança exis-
tente no mundo.

● O que Brasil deveria fazer?
Pode fazer as empresas obser-
varem melhor suas engrena-
gens, criar redes mais seguras
e se engajar de forma positiva
internacionalmente. A demo-
cracia não acontece. Há pes-
soas que a defendem. Não vejo
o Brasil fazer isso.

● O que você quer dizer?
Não vejo o Brasil defender a de-

mocracia. Não tenhamos ilu-
sões sobre isso. O Brasil não as-
sinou a Convenção de Buda-
peste e isso é muito questioná-
vel. Façam isso, invistam em
engrenagens básicas, defen-
dam a internet aberta e 90%
do problema vai desaparecer.

● Qual a maior preocupação dos
EUA em relação ao Brasil?
O Brasil não é uma prioridade
para os EUA. Dizem que os
americanos fazem espionagem
econômica, mas não é
verdade. Uma das
coisas que os EUA
monitoram é cor-
rupção. E nós a en-

contramos, não necessaria-
mente no Brasil. Mas se há em-
presas norte-americanas no
país, estamos preocupados
com isso. O Brasil tem o direi-
to de estar chateado. Do lado
americano, digo que precisa-
mos ser mais transparentes, es-
tabelecer princípios de recipro-
cidade e garantir que as coisas
serão feitas de forma responsá-
vel. Precisamos pedir descul-
pas ao Brasil. Mas para os ame-
ricanos é difícil fazer isso.

James Lewis, diretor do Centro Internacional de Estudos Estratégicos (CSIS)

A Convenção
de Budapeste

● Samsung Ativ Lite 9
Sistema | Windows 8
Processador | 1,4 GHz
Armazenamento |
128 gigabytes
Peso | 1,58 quilos
Entradas | VGA,
micro HDMI, USB 3.0
e USB 2.0
Tela | 13,3 polegadas
Preço | R$ 2.799
e R$ 3.099
(sugerido)

Acervo. O ‘Nintendinho’ é
uma das relíquias do museu
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B11.




