
Sem lei específica, Brasil é o paraíso dos hackers 
Tony Smith 
 
País está se transformando num laboratório de cibercrime e vandalismo online 
 
Com um sorriso de “eu não lhe disse?”, Marcos Flávio Assunção lê em voz alta quatro dígitos – 
uma senha bancária na internet – que acaba de interceptar enquanto um jornalista se comunica 
via laptop com um supostamente site seguro na Web. “Não importaria se você estivesse do outro 
lado do mundo, na Malásia”, diz Assunção, de 22 anos. “Ainda assim, eu conseguiria roubar sua 
senha.”  
 
Os talentos para pirataria de Assunção não são únicos no Brasil, onde o crime organizado é 
abundante e as leis para impedir crimes digitais são poucas e, em grande parte, ineficazes. O País 
está se transformando num laboratório do cibercrime, com hackers especializados no furto de 
identidade e dados pessoais, fraude com cartão de crédito e pirataria, assim como vandalismo 
online. “A maioria de nós somos hackers e não vândalos; os caras bons fazem isso apenas pelo 
desafio, não somos criminosos”, diz Assunção. 
 
Em todo o mundo, os hackers gostam de se classificar como chapéus brancos (os caras bons) e 
chapéus pretos (os caras maus), afirma um especialista brasileiro, Alessio Fon Melozo, diretor de 
redação da Digerati, que publica a revista H4ck3r. “Aqui no Brasil, porém, há vários tons de 
cinza.”  
 
Assunção criou um programa de software de segurança para sua empregadora, a Defnet, uma 
pequena consultoria de internet em São Paulo. O software atrai e monitora intrusos em tempo 
real. Até agora, Assunção não conseguiu uma entrevista com executivos de segurança de grandes 
bancos. “Eles dizem que têm seus próprios sistema de segurança e preferem fazer vista grossa.”  
 
Pelos menos nos últimos dois anos, o Brasil tem sido a base mais atuante dos malfeitores da 
internet, segundo a mi2g Intelligence Unit, consultoria de risco digital de Londres. Em 2002, os 
dez grupos de criminosos da internet mais ativos foram brasileiros, ainda segundo a mi2g. Neste 
ano, quase 96 mil ataques à internet informados, confirmados ou testemunhados tiveram origem 
no Brasil.  
 
Já sobrecarregadas em sua luta para combater o crime no dia-a-dia, as autoridades policiais 
encontram dificuldades para acompanhar o ritmo dos hackers. Os 20 policiais da divisão de crime 
eletrônico da Polícia de São Paulo pegam cerca de 40 suspeitos por mês. Mas esses criminosos 
respondem por apenas uma fração do número “notório e cada vez mais crescente de cibercrimes 
em São Paulo, a capital econômica do País”, diz Ronaldo Tossunian, o vice-diretor do 
departamento. “Não contamos com uma legislação específica para esses crimes como existe nos 
EUA e na Europa.”  
 
Por que os hackers brasileiros são tão fortes e engenhosos? Porque têm muito pouco a temer do 
ponto de vista jurídico, afirma Assunção, acrescentando que o hackers brasileiros são sociáveis e 
compartilham mais informações que nos países desenvolvidos. “Não vejo nos hackers americanos 
a disposição de compartilhar informações.” 
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