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Capítulo 1

ImpEnETrávEL

É 
 engraçado como você pode sonhar com algo impos-

sível até mesmo de se imaginar e, então, em um piscar 
de olhos, ver aquilo completamente realizado, palpável. 
As fotos na parede do meu escritório me lembravam 
disso. Às vezes, reclinava-me em minha cadeira de 
couro, olhando-as fixamente. Elas retratavam trabalho 
duro, persistência e determinação.

“Eu nunca desisti e não vou desistir agora”, pensei.
Levantei-me e caminhei até as fotografias, fazendo uma 

pausa para falar com James. Como eu o admirava! Não 
poderia ter conduzido a empresa sem ele, tinha de admitir. 
Porém, às vezes, ele era um tanto intrometido, como uma 
farpa que parecia nunca mais querer sair de um dedão. Em 
certos momentos, parecia que até ele precisava de alguns 
lembretes, como naquele dia.

Continuei a olhar para os retratos na parede.
– Estava com pouco mais de 20 anos quando montei 

essa firma. Tínhamos dois vigias noturnos e um cão de 
guarda. – eu disse, fitando um dos porta-retratos com 
uma versão mais magra e mais bonita de mim mesmo 
naqueles dias. – Agora, temos a oportunidade de 
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10 QUESTÃO DE ESCOLHA

torná-la uma das maiores empresas privadas de segu-
rança corporativa.

Virei-me, dando uma olhadela em James. Ele estava a 
seis ou sete anos de sua aposentadoria e, quanto mais se 
aproximava dela, mais ranzinza ficava. Era apenas dez anos 
mais velho do que eu, mas ainda me via como um jovem 
sonhador. Podia perceber isso na sua expressão e nos seus 
olhos. Rugas como trilhos de trem se alinhavam sob aquele 
olhar severo. Seus cabelos finos se assemelhavam ao frágil 
relacionamento que mantínhamos.

– O banco quer o dinheiro, Paul. – disse ele. – Jericó 
está deixando a Tycor pobre... E você também. Sei que não 
tem retirado seu salário há algum tempo para economizar, 
mas isso não é suficiente. Não devíamos ter alocado todo o 
patrimônio da empresa em apenas um investimento. Você 
pode perder tudo.

Assentei-me à minha mesa e, então, corrigi a decla-
ração dele: 

– Projeto Jericó. – disse, incisivo.
James pareceu não se impressionar com a menção 

daquele nome técnico. Por isso, tentei lembrá-lo do 
quanto significava.

– Será imbatível. – anunciei. – Utilizando a capacidade 
de processamento líder de mercado, esse sistema unifi-
cado de gerenciamento de ameaças inspeciona e descodifica 
dados e tráfego por todas as camadas da rede.

Pode parecer difícil de entender, mas James sabia 
muito bem.
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– Ouça, – falei. – há dez anos, nem mesmo eu sonharia 
com algo tão ambicioso.

– Isso porque você não era um sonhador irresponsável. 
– James concluiu.

Balancei a cabeça. 
– Chega! Entendo que você esteja comigo desde o início 

e não goste de correr riscos, mas valerá a pena.
– Todos vão querer essa inovação. – ouvi uma voz vinda 

do canto.
Jovem, cheio de energia e, definitivamente, com mais 

entusiasmo do que o bisonho sentado à minha frente, Ryan 
estava lá, de pé, segurando uma xícara de café e exibindo, 
como sempre, um sorriso pretencioso. 

– É provável que a SYS-Tech compre o sistema apenas 
para não ter de competir conosco. – disse ele. – Isso trará 
uma fortuna para a empresa. 

James não parecia nada impressionado. 
– Ele já contraiu empréstimos e gastou uma fortuna, 

Ryan. Ouça, é hora de considerar a oferta de injeção de 
capital dos investidores brasileiros. Ou... Compartilhar 
os direitos de exclusividade dos sistemas da Tycor com a 
SYS-Tech e oferecer uma fusão.

Considerar. Compartilhar. Oferta. Incorporação. 
Palavras que me faziam ferver o sangue. 

“Nossa empresa não precisa do dinheiro do Brasil nem 
de uma fusão. Podemos fazer isso por conta própria”. 

ImpEnETrávEL 
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– A SYS-Tech joga sujo. Não podemos confiar neles – 
eu disse, convencido. – Eles vão nos engolir. E, James, 
se eu aceitar o investimento da CBCR, seremos dominados.

– Se não aceitar, você não terá mais nada. Eles são nossa 
última esperança, Paul.

Eu não tinha dado o meu suor para, de repente, perder 
o que conquistara. Nem tinha trabalhado durante todos 
aqueles anos para, simplesmente, entregar as chaves de 
tudo e ficar sem nada. 

James se levantou. Suas roupas eram convencionais: 
calças, camisa e gravata simples. Tudo muito certo, sem 
graça e comum. Assim como ele. 

– Se Jericó funcionar, posso vendê-lo no mercado aberto. 
– Ryan declarou, falando com certa presunção. – Não 
precisaremos do dinheiro do Brasil. – completou.

Gostava da maneira como Ryan pensava. 
“Esse garoto faz-me lembrar de como eu costu- 

 mava ser.”
Então, depois de uma pausa, Ryan perguntou: 
– Mas será que funciona? 
Olhei para o meu relógio e, sorrindo, pus-me de pé. 
– É isso que vamos descobrir agora!
Frequentei a Universidade de Illinois, mas, nas férias, 

chegava a trabalhar em dois empregos. Consegui uma 
vaga de vendedor de sistemas de segurança residenciais 
em uma empresa local chamada “Detector de Segurança”. 
A parte divertida disso era que muitos dos seus projetos 
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apresentavam falhas, então eu e vários funcionários 
começamos a apelidá-la de “Defeitos de Segurança”. 

Foi quando comecei a sonhar. Mal sabia eu que passaria 
as próximas duas décadas e meia trabalhando com sistemas 
de segurança.

Trabalhava em um escritório e, ao mesmo tempo, 
prestava serviços para uma empresa de saúde com 
atividades monótonas típicas da área administrativa. Tudo 
o que ficaria bem em um currículo. Eu me especializei em 
administração, mas o que realmente queria era ganhar 
dinheiro suficiente para sustentar uma família e não ter 
de trabalhar. Até então, nunca havia pensado em ter meu 
próprio negócio nem em seguir uma carreira no ramo de 
gestão de sistemas de segurança. 

Por todas as empresas pelas quais passei, pude perceber 
quão importantes esses sistemas podiam ser. E, pouco a 
pouco, eu me vi envolvido neste mundo do qual faço parte 
agora: cheio de códigos e técnicos de informática. Não me 
considero bom em nenhuma dessas coisas. Meu talento é 
pensar em uma necessidade e supri-la, monopolizando o 
mercado com o lançamento de ferramentas e softwares cada 
vez mais sofisticados.

Isso era exatamente o que o Projeto Jericó viria a ser. 
Era o meu “bebê”. O meu sonho. O meu desejo por anos. 

À medida que caminhávamos através dos escri tórios, 
lembrei-me do quão perto estávamos da conclusão. 
O sistema ainda não estava funcionando, mas já po -
deria ser testado. Só não imaginava que faríamos isso 
naquele momento. 

ImpEnETrávEL 
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Sempre admirei os aficionados por tecnologia. Eles 
ficariam grudados na tela de um computador, mesmo que 
uma mulher bonita passasse. São obcecados por códigos, 
processos e equipamentos eletrônicos cujos nomes sequer 
me atreveria a pronunciar. 

Estávamos no laboratório de pesquisas e desenvol-
vi mento com alguns desses nerds1, esperando para ver o 
que aconteceria ao nosso pequeno Projeto Jericó. Ou como 
eu acho que deveria dizer, o meu pequeno Projeto Jericó. 

Matt Searns era um dos meus técnicos favoritos. Ele já 
trabalhava comigo havia dez anos. Era um bom sujeito. 
Apenas não podíamos conversar sobre séries de televisão 
ou livros, senão ele nunca mais parava de tagarelar. Isso 
já acontecera uma vez, quando disse algo a respeito de 
Lost2, e ele começou a falar e falar sobre teorias e ideias. 
Searns era um ótimo rapaz. Estava solteiro, mas também 
não procurava mudar isso. 

– Dê-me boas notícias, Matt. – disse-lhe, enquanto ele 
ajustava seus óculos. 

James e Ryan estavam de pé, um de cada lado, esperando 
para saber o veredicto daquela tentativa. 

– Quinhentos Grey hats3 estão prestes a fazer isso. 
– disse Matt. 

 – Grey hats? Chapéus cinza? – perguntou Ryan, confuso, 
olhando para mim. 

– Convidamos os melhores programadores do 
mundo para tentar invadir Jericó; – respondeu-lhe James, 
completando – eles recebem esse nome porque não agem 
nem para o bem nem para o mal; estão no meio. São neutros.
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Sem tirar os olhos do monitor enquanto digitava, 
Matt concluiu: 

– Se eles não puderem invadi-lo, ninguém poderá. Jericó 
vai entrar no ar em cinco, quatro, três...

Uma grande tela na parede mostrava uma série de 
linhas azuis que cruzavam um mapa de satélite global e, 
em seguida, convergiam para um ponto verde. Esse ponto 
pulsando no visor representava a minha empresa, a Tycor, 
localizada no coração de Chicago. 

Os alarmes dispararam. Meia dúzia de especia - 
listas estava acompanhando cada monitor. Nos teclados, 
os dedos deles trabalhavam freneticamente para manter 
o progresso. 

– O quê? – Ryan perguntou em voz alta. – Eles já 
conseguiram entrar? 

– Jericó está apenas nos dizendo que alguém está 
batendo à porta. – assegurou-lhe James. 

Matt olhou ao redor da sala e, em seguida, perguntou 
pelo status4 do procedimento a todos os técnicos 
do laboratório. 

De repente, uma das linhas azuis na tela se apagou. 
Uma campainha começou a soar, confirmando. 

– Madri escaneado. – informou-lhe um dos técnicos. 
Isso aconteceu mais algumas vezes. Uma linha azul após 

outra escureceu, seguida por um sinal sonoro. 
– Acesso negado em Londres. – disse uma voz. 
– Bloqueio em Nova Iorque. – reportou outra. 

ImpEnETrávEL 
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Cada linha e som eram uma confirmação. O sonho 
estava cada vez mais próximo. 

“Vai acontecer. Eu sei que pode funcionar”.
Tentei não pensar no quanto fora investido para 

que chegássemos àquele momento, àquele resultado. A 
quantidade de horas e de dinheiro empregados. Os custos 
foram tão altos, que não poderiam ser mensurados. 

“Isso mudará tudo”. 
– Nepal está bloqueada. – alguém gritou. 
– Zurique fechada. – notificou uma mulher. 
Fitei James. Ele ainda se mantinha cético. 
– Está funcionando. – disse a ele. 
Alguns dos técnicos se cumprimentaram, comemorando. 

Outros acenavam, sorrindo, sentindo o mesmo que eu. 
“Apenas um pouco mais de tempo. Nós ainda não 

chegamos lá”. 
Ryan era quem parecia estar mais confiante. Com os 

olhos arregalados, a alegria era evidente em seu rosto. 
– Cada um desses toques representa o depósito de um 

milhão de dólares em sua conta bancária, Paul. – disse ele. 
– E os primeiros milhões voltarão para o banco. – 

reiterei, sorrindo para James. 
“De fato. Acontecerá de uma forma ou de outra”.
A tela de projeção estava limpa, sem linhas. E, por um 

segundo, suspirei fundo. 
Então, notamos uma única linha, solitária, infiltrando-se 

na tela. 
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– Temos um retardatário no setor quatro. – disse um 
dos técnicos. 

Não era grande coisa. Acontecia o tempo todo. Eles 
podiam resolver aquilo. O código estava funcionando. 
O programa o deteria. 

– Chegou um pouco tarde para a festa, não é, amigo? – 
comentou um dos membros da equipe.

Inesperadamente, aquela única linha azul se ramificou 
em uma centena de feixes. Pressenti o pior. 

– Origem? – indagou Matt. 
– Desconhecida. – o técnico respondeu e, logo, 

diagnosticou. – Ele está usando um botnet5. 
Então, observei o nosso pequeno ponto verde tornar-se 

vermelho. Em seguida, o alarme soou. 
Queria gritar. Praguejar em voz alta. 
– Falha de segurança nos setores quatro, três e sete. – 

informou alguém. – Invasão completa. 
“Não!”. 
– Colapso do sistema. – disse outro técnico. – Entrando 

em modo de segurança. 
– O que está acontecendo? – perguntei. 
Tudo aquilo era novo para mim. Eu havia imaginado 

e ajudado a projetar um programa que mantivesse os 
“monstros” do lado de fora, mas não tinha a mínima ideia 
do que fazer quando eles nos atacavam do lado de dentro. 

– Este é um protocolo de segurança em caso de falha. 
– respondeu um técnico. 

ImpEnETrávEL 
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– O sistema se autopreserva desligando-se e ficando 
off-line, sem conexão. – Matt acrescentou. Ainda que a 
expressão dele fosse a mesma de antes, as coisas não 
funcionaram como tínhamos planejado. 

Segurei a respiração por um momento. 
“Isso não pode estar acontecendo. Não depois de todo 

esse tempo e esforço”.
De repente, surgiu uma imagem animada dançando na 

tela e fazendo movimentos desconexos enquanto assoprava 
um chifre. No monitor, tudo pareceu desmoronar. 

Os alarmes continuaram a soar. O semblante de todos 
parecia derrotado. 

Então, no meio da tela, apareceu uma mensagem de 
despedida em letras grandes e destacadas: 

ObrigadO pela diversãO

JOs620
Ryan acenou com a cabeça para a tela e, em seguida, 

para mim: 
– Quem é JOS620?
– Ele está exultante. – comentou um técnico do 

laboratório. 
– Descubra como ele fez isso. – ordenei-lhe. 
– Isso é apenas um jogo para essas pessoas. – disse 

James, lançando-me um daqueles olhares. 
Envergonhado, desmoralizado, desanimado. 
– Então, deveríamos tê-lo contratado! – esbravejei. 
A sala ficou em silêncio. Ninguém respondia ou olhava 

em minha direção. 
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Cerrei meus punhos por um momento. Arfei o peito. 
Expirei. Forcei-me a deixar passar. Pelo menos aqui e agora. 

– Sinto muito. – disse a todos. – Sei que estão trabalhando 
arduamente. Apenas o encontrem.

James ainda estava olhando para mim, como se ele 
soubesse. Como se pudesse ler a minha mente.

– Ligue para o Brasil. – digo-lhe enquanto saio da sala.

N
Por um momento, enquanto se acomoda no assento da 

primeira classe do 747, Paul se sente um pouco perdido. 
Ele fecha os olhos e pensa nas possíveis manchetes. 

“FBI assume o controle da Tycor Segurança, sua rival 
no campo da segurança da informação.” 

“Autoridades querem interrogar o dono e presidente 
da Tycor, Paul Tyson.” 

“Frank Devlin, diretor executivo da SYS-Tech – 
gigante no campo de informações de segurança – atacou 
verbalmente Paul Tyson, da Tycor, em uma coletiva de 
imprensa nesta manhã.”

À medida que abre os olhos, Paul vê uma mulher 
atraente passando pelo corredor. Isso o faz lembrar de outra 
pessoa, mas ele não se deixa levar por isso. Por enquanto, 
recusa-se a pensar nela. Há muito no que refletir. 

Paul esfrega os olhos vermelhos, como se ele tivesse acabado 
de sair de um bar, mas já faz muito tempo que ele não tem 
motivos para beber. 

ImpEnETrávEL 
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– Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo do voo 
327 da Air Brasil. – comunicou o piloto com um sotaque 
carregado. – A duração da nossa viagem até o Rio de 
Janeiro é de, aproximadamente, 13 horas e 50 minutos.

A mensagem é dita, agora, em português. Paul olha 
pela janela por um segundo e observa a pista do aeroporto 
de Chicago, lotada como de costume. 

Um homem com pouco mais de 30 anos, de semblante 
agradável, aproxima-se dele, tropeçando nos pés de Paul antes 
de se acomodar na poltrona ao seu lado. 

– Desculpe-me. – diz o estranho. 
Paul apenas meneia a cabeça, assentindo com um gesto. 

Ele não está com vontade de falar ou mesmo olhar na direção 
do sujeito. 

– Dia longo? – perguntou-lhe o homem.
Paul olha para ele e, então, solta um longo suspiro. 
– Você não faz ideia. 
– Quanto tempo vai durar a viagem?
– Cerca de 14 horas. – respondeu Paul. 
– O que o leva ao Brasil? – questiona aquele estranho com 

um sotaque semelhante ao do piloto. 
Paul abre um sorriso. O homem é simpático, o que faz Paul 

gostar dele. Não há por que não gostar. Quase que imediatamente, 
ele observa uma Bíblia no colo do estranho. Paul procura as 
palavras certas para responder-lhe. 

– Acho que é porque... – Paul faz uma pausa. – Preciso 
tentar salvar a minha vida.
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Ele ainda não tem certeza de como havia chegado àquele 
momento. Parece que foi ontem, quando ele finalmente decidiu 
conversar com os investidores brasileiros. E, agora, ele está em 
um avião indo encontrá-los.

1 É um termo que descreve, de forma estereotipada e, muitas vezes, com conotação 
depreciativa, uma pessoa que exerce intensas atividades intelectuais em 
detrimento de outras mais populares. (Fonte: Wikipédia)

2 Produzida nos Estados Unidos, Lost é uma premiada série de televisão de drama 
e ficção científica que narrou a vida dos sobreviventes de um acidente aéreo 
em uma misteriosa ilha tropical, após o avião no qual viajavam de Sydney, na 
Austrália, para Los Angeles, nos Estados Unidos, cair em algum lugar do Oceano 
Pacífico. (Fonte: Wikipédia)

3 São especialistas em segurança que podem ser classificados como neutros. Quando 
invadem sistemas, não buscam qualquer ganho pessoal ou financeiro.

4 Situação, estado, qualidade ou circunstância de uma pessoa ou coisa em 
determinado momento; condição. (Fonte: Dicionário Houaiss Eletrônico)

5 Botnet é uma coleção de agentes robóticos que executam processos automaticamente 
e de modo autônomo. O termo geralmente é associado ao uso de softwares 
maliciosos na invasão de uma rede de computadores. (Fonte: Wikipédia)
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