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Buenos Aires e São Paulo aparecem no topo da lista das cidades da América Latina que mais 
poluem a Internet com lixo virtual. Pior: são as que mais registram ataques com motivações 
financeiras. Há de se considerar, claro, que, por serem grandes capitais, elas abrigam o motivador 
principal da maior parte dos ataques: a grana. 
 
Mas não é só esta a causa. Segundo o Symantec Internet Security Threat Report, relatório sobre 
as movimentações da Internet publicado pela Symantec e divulgado semana passada, Buenos 
Aires, principalmente, passou a fazer parte do top 5 da lista depois que o governo de lá adotou 
medidas para promover a inclusão digital. No Brasil, diz Ricardo Costa, especialista em segurança 
da informação e engenheiro de sistemas da Symantec, pode acontecer a mesma coisa - se é que 
já não está acontecendo. 
 
Perigos 
 
Projetos de inclusão digital são justos e bem-vindos - todos têm direito ao acesso às novas 
tecnologias, não há o que contestar. No entanto, estes mesmos projetos, sem uma política de 
educação por parte do governo e das instituições de ensino mostram-se, também, um perigo a 
mais para a ampliação do número de golpes virtuais, isso sem falar em spams, correntes de e-
mail, etc e tal.  
 
Na última reunião brasileira da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, que aconteceu no 
Rio, no primeiro semestre deste ano, David Cavallo, representante do Massachussets Institute of 
Technology (MIT), recebeu uma intervenção não-solicitada durante seu discurso justamente a 
respeito do tema. Márcio Girão, ex-presidente e atual membro do conselho da Sociedade 
Brasileira para excelência do Software (Softex) declarou, em tom exaltado, que de nada adiantava 
dar laptops de US$ 100 (conforme projeto do MIT em curso) se isso não trouxesse, a reboque, 
uma política de educação para as crianças (e os adultos) que dele fizessem uso. Mais: que essa 
educação teria de partir de projetos brasileiros, e não seguir ditames norte-americanos ou de 
quem quer que seja. 
 
Pragas 
 
A discussão é muito importante, embora tenha passado despercebida (e até esnobada) no evento. 
Enquanto o governo pensa em mil e uma formas de distribuir computadores e/ou incentivar a 
indústria a praticar preços inferiores, o projeto de educar o futuro internauta parece emperrado. 
Pena. Enquanto isso, cresce, no Brasil também, o número de ameaças circulando. O brasileiro, 
mesmo aquele que já está há muitos anos acessando a Internet, ainda não tem a cultura da 
proteção digital. Antivírus continua sendo considerado bicho-papão para a maior parte dos 
usuários. Firewall, então, a maioria das pessoas nem sabe o que é e para que serve.  
 
É claro que a Symantec, assim como outras fabricantes de vacinas, tem todo o interesse do 
mundo em divulgar novas pragas e vacinas correspondentes. Mas não dá para fechar os olhos 
para a multidão de pessoas entrando no mundo virtual sem noção alguma dos perigos que ele 
hospeda. 
 
Números 
 
Vamos aos números: segundo o relatório da Symantec, a quantidade de phishings (aquelas 
mensagens nas quais o "bandido" manda um e-mail falso de alguma instituição) cresceu de uma 
média de 2,99 milhões por dia para nada menos que 5,7 milhões por dia. Isso de janeiro deste 
ano até junho.  
 



Muitos incautos ainda caem em golpes deste tipo simplesmente porque não sabem identificar uma 
mensagem verdadeira e porque ainda não adquiriram a esperteza de tentar buscar informações 
sobre golpes semelhantes antes de ir dando o número do cartão de  
crédito ou sair correndo para acessar sua conta bancária pela Internet, ficando à mercê de 
keyloggers e coisas do tipo. 
 
Educação virtual 
 
Como se daria essa “educação virtual”? Bem, cabe ao governo decidir, se é que ele está pensando 
nisso. Distribuir computadores, por mais interessante que isso seja para o mercado e para os 
excluídos digitais, não é a única obrigação do governo. Ensinar a usar e a se defender dos 
malefícios que porventura possam aparecer é questão crucial neste momento. 
 
É bom ficar claro que a quantidade de ameaças circulando no País não é culpa somente da pouca 
informação ou de renda per capta inferior. No mesmo relatório, a Symantec divulgou que o Reino 
Unido tem a maior taxa de computadores infectados por “bots” no mundo, com 32%; os Estados 
Unidos continuam a ser o principal país de origem dos ataques, mas o Brasil não fica nada atrás 
— está em segundo lugar no ranking dos países que mais geram ataques na Internet.  
 
Segundo Ricardo Costa, da Symantec, os projetos de inclusão digital implantados na Argentina e 
aqui no Brasil aumentam, e muito, a quantidade de ataques à Internet. É de se imaginar que, 
onde estão inocentes internautas — ainda mais quando têm pouca informação sobre o lado 
sombrio da rede — lá estarão, claro, espertos piratas em busca de seu quinhão.  
 
A solução? Informação. E aí entram a imprensa, o governo, as instituições de ensino, as 
fabricantes de antivírus, as softwarehouses que vendem sistemas operacionais cheios de brechas 
(?) e, claro, a propaganda boca-a-boca, que, neste caso, acaba se mostrando mais eficaz. Se cada 
pessoa conseguisse convencer uma outra de que ataques podem acontecer (e acontecem) a 
qualquer um, um grande passo já seria dado. Numa época em que não só nossos chefes como 
também nossos empregados estão se plugando, um toque sutil é uma arma útil. 
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