
A TECNOLOGIA
REAL POR TRÁS DO CSI
Entenda quem é e o que faz o especialista em tecnologia forense, treinado para
vasculhar dispositivos e discos rígidos e descobrir provas de comportamento

os tempos em que tinha a
função de aplicar a lei,
Herry Megerian lidava

com muitos equipamentos de TI
usando a força bruta/Costumáva-
mos fazer uma incursão surpresa
uma vez por semana", revela Me-
gerian, ex-especialista em tecnolo-
gia forense do Departamento do
Tesouro norte-americano."Eu saía
dos lugares, em média, com cinco
computadores."

Hoje, Megerian ainda vasculha
computadores em busca de evi-
dências, mas apenas sob consulta,
com a empresa que fundou, a
Computer Investigative Services.
Uma coisa de que não sente falta é
das incursões. "Fiquei um pouco
cansado de subir escadas correndo
e derrubar portas", conta Mege-
rian, que se aposentou do Depar-
tamento do Tesouro em 2003, de-
pois de 29 anos de trabalho. Na
prática de consultoria, o executivo
trabalha principalmente com
clientes do governo, investigando
fraude financeira e outras ativida-
des criminosas. Ele faz parte de um

número crescente de especialistas
em tecnologia forense treinados
para vasculhar logs de dispositivos
e discos rígidos e descobrir provas
de comportamento criminoso ou
inadequado.

Este campo ganhou reconheci-
mento na medida em que cresceu
a importância da prova digital em
casos civis e criminais, segundo
afirma Alan Brill, diretor sênior da
Kroll Ontrack. O interesse por tec-
nologia forense também cresceu
por causa dos laboratórios avança-
dos existentes e dos exemplos in-
teligentes de obtenção de prova di-
gital que os espectadores vêem em
séries de TV norte-americanas co-
mo"CSI"."Mas não é exatamente
como na TV", avisa Brill. "Em al-
guns destes programas, os policiais
entram, sentam diante do compu-
tador do suspeito e encontram to-
da a prova necessária - na verdade
não é bem assim que acontece".

A tecnologia forense tem a ver
com protocolo. Os especialistas
usam técnicas investigativas e de
análise estabelecidas para desco-

brir dados de sistemas, incluindo
arquivos danificados, removidos,
ocultos ou criptografados."As pes-
soas acham tudo muito requinta-
do. A realidade é que em 95% do
tempo os analistas fazem muita
análise rotineira", explica Brill.
"Certamente não é uma profissão
para aqueles que não são voltados
para detalhes e processos. Também
não é para quem detesta docu-
mentar seu trabalho, porque a na-
tureza do que fazemos exige docu-
mentação completa e cuidadosa."

Conforme os projetos são reve-
lados, a prova digital se acumula.
Em um caso no qual Brill traba-
lhou, uma empresa suspeitava que
um indivíduo estava sabotando
sistemas de computador. Ficou cla-
ro qual máquina estava sendo sa-
botada, mas provar quem era o res-
ponsável exigia investigação. "O
impostor disse que não poderia ter
feito nada porque estava ausente,
fumando um cigarro", recorda
Brill. E o vídeo do sistema de segu-
rança do prédio confirmava o álibi,
com a marcação do horário indi-

cando que ele estava fora quando a
sabotagem ocorreu.

Depois de examinar outras
fontes, porém, Brill e sua equipe
descobriram que o relógio de pon-
to no sistema de vídeo estava er-
rado. Eles analisaram o sistema de
controle de acesso ao prédio - que
tem um relógio de ponto próprio
- e verificaram quando o suspeito
havia usado seu crachá para retor-
nar ao escritório depois do inter-
valo para fumar. Uma varredura
nos registros telefônicos apontou
a culpa do suspeito. "Na hora do
incidente, alguém estava usando o
telefone exatamente naquela me-
sa. E este alguém estava telefo-
nando para o número da mãe do
suspeito, que não constava da lis-
ta telefônica", revela Brill.

DESTRUIÇÃO DE PROVAS

Tão importante quanto a desco-
berta é a forma como ela é feita.
"Quando você analisa um compu-
tador, você f az várias coisas. O mais
importante é preservar a prova",
ressalta Megerian. Os dados não



podem ser considerados prova se
não foram extraídos adequada-
mente, quer estejam em logs de ro-
teador, unidades de disco rígido,
servidores de e-mail ou em qual-
quer outra mídia eletrônica de ar-
mazenamento.

"Obter dados de um modo
aceitável em um tribunal é diferen-
te de coletar outra coisa qualquer.
O tempo todo nos deparamos com
casos em que a equipe de TI quer
capturar dados para sua empresa,
mas acaba cometendo erros que
tornam os dados questionáveis ou
inaceitáveis na corte", alerta Brill.
"Seja ou não intencional, existe um
termo exato para isso: destruição
de provas."

A área de TI não é a única cul-
pada. Investigadores corporativos,
auditores internos e equipes jurí-
dicas já atrapalharam a cena do
crime inadvertidamente enquanto
vasculhavam informação. "É um
impulso muito natural. O único
problema é que, se você está ob-
servando as coisas de uma pers-
pectiva forense, existe um proto-
colo que precisa ser seguido",
orienta Brill. Algo simples como
imprimir um arquivo pode ser pre-
judicial porque a criação de arqui-
vos temporários durante o proces-
so de impressão pode sobregravar
conteúdo potencialmente impor-
tante. "Qual era o conteúdo das
áreas de armazenamento nas
quais estes arquivos temporários
foram gravados? Nunca sabere-
mos porque ele foi coberto com
novos dados", explica Brill.

Os profissionais forenses usam
ferramentas especializadas, como
bloqueadores de gravação, que são
projetados para criar uma imagem
de uma unidade de disco rígido
sem afetar seu conteúdo. "É um
hardware especializado que nos
impede de enviar qualquer sinal
para o disco rígido que o faria gra-
var quaisquer caracteres", diz Brill.
"Capturamos literalmente tudo. Se
for um drive de 80GB, capturamos
80GB de dados, existam ou não ar-
quivos lá. Temos que capturar cada
byte - porque a prova pode estar
naquilo que o usuário acha que é
um espaço vazio - e fazê-lo de uma
maneira que possamos documen-
tar e atestar", afirma Brill.

TI tem a oportunidade de exer-
cer um papel essencial, pioneiro,
nos estágios iniciais de uma inves-
tigação criminal ou civil. Ter um
membro da equipe de TI treinado
em tecnologia forense é uma boa
maneira de impedir que uma pos-
sível prova legal seja destruída, su-
gere Megerian."O pessoal de TI é o
primeiro a chegar na cena quando
alguma coisa dá errado, observa. É
preciso treinar um ou dois mem-
bros para lidar com a situação sem
danificar provas, ao mesmo tempo
protegendo a cadeia de custódia da
prova."Se uma rede sofre pane, vo-
cê precisa fazê-la voltar a funcio-
nar. Mas há tempo para fazer isso
de maneira a preservar a prova",
orienta Megerian."É como uma ce-
na de acidente ou roubo. Coloque
a fita amarela de atenção em volta
e não deixe ninguém entrar."

FAZENDO UM JURAMENTO

Obter evidências aceitáveis é vital
porque a descoberta é apenas o iní-
cio do processo. Especialistas em
tecnologia forense revelam suas
descobertas aos clientes - promo-
tores criminais, litigantes civis,
companhias de seguros e corpora-
ções que estão investigando crimes
e questões civis (divórcio, roubo de
propriedade intelectual e assédio).

Especialistas forenses podem
ser solicitados a explicar suas des-
cobertas em um depoimento ou
comparecimento ao tribunal. Sem
dúvida, sempre é uma boa idéia
evitar o comparecimento ao tribu-
nal. Testemunhar na corte não é
uma experiência agradável, já que
o lado oposto fará o que puder pa-
ra desacreditar a testemunha, se-
gundo Megerian."Você vai enfren-
tar especialistas do outro lado. Vo-
cê tem que ser capaz de tolerar os
rigores do tribunal."

"É muito assustador", concorda
Stuart Hanley, consultor sênior de
prova eletrônica da Kroll Ontrack.
"Os advogados não serão simpáti-
cos. Aliás, eles serão os mais desa-
gradáveis possível. Vão fazer as
mesmas perguntas de seis manei-
ras diferentes, tentando trapaceá-
lo ou fazer você dizer algo que os
favoreça", alerta. Um compareci-
mento ao tribunal memorável pa-
ra Hanley aconteceu em 2000,
quando ele estava respondendo a
uma equipe de advogados da Casa
Branca. Seu testemunho envolvia
problemas técnicos relacionados a
cópia, restauração e recuperação

de e-mail do governo Clinton-Go-
re. Quando os advogados não con-
seguiram encontrar falhas em seu
testemunho, fizeram perguntas
mais pessoais: em qual candidato
Hanley tinha votado na última
eleição presidencial, se sua viagem
a Washington havia sido remune-
rada etc."Foi um testemunho mui-
to ríspido e estressante", recorda.

Felizmente, é rara a exigência de
testemunhar no tribunal."Mais fre-
qüente do que isso é dar depoi-
mentos", diz Brill. "Essencialmen-
te, você está testemunhando. Não
na corte, mas para um repórter de
corte e, com freqüência, um carne-
rã. Você está sob juramento e este
registro é aceitável."

Enfrentar uma averiguação le-
gal minuciosa não é a única parte
difícil do trabalho. Um desafio con-
tínuo é acompanhar avanços em
hardware e software que podem
afetar uma análise forense. E a si-
tuação só piora na medida em que
os maus elementos adquirem mais
habilidade para apagar rastros di-
gitais. "Na área de tecnologia fo-
rense, a cada dia você se dá conta
do quanto não sabe. Nunca vi na-
da igual", diz Megerian."Tentar me
manter atualizado consome cerca
de 50% do meu tempo."

Por fim, essas também não são
tarefas para pessoas do tipo casei-
ro. Embora parte do trabalho seja
realizada em laboratório, muito
tempo é passado em campo ex-
traindo e principalmente analisan-
do as provas. (Tradução de Network-
World EUA) ma

A 11 - edição da pesquisa Computer
Crime and Security Survey 2006,
revela que crimes digitais e brechas de
segurança geraram prejuízo médio anual
168 mil dólares por empresa.
O problema acaba por gerar demanda por
profissionais e gestores de TI
especializados também em perícia digital.

No fim dejunho, a Axur Information
Security, especializada em consultoria e
desenvolvimento de soluções para gestão
de segurança da informação, anunciou a
parceria com a Faculdade da Serra Gaúcha
(FSC-RS), pela qual passou a oferecer seu
curso de Forense Computacional. Em 2006,
a meta da Axur é formar cem alunos de
acordo com Victor Menegotto, consultor da

Axur. O programa apresenta aos alunos
termos, conceitos, normas e metodologia
de análise forense em TI.
Menegotto diz que o público-alvo
da disciplina são diretores, gerentes,
gestores de TI, peritos e profissionais de
segurança da informação. "A maior parte
dos alunos é constituída de profissionais
de tecnologia. Apenas entre i%e 2%
são profissionais de Direito", revela.

Outra opção de especialização em
computação forense é oferecida pela
Módulo Security. Batizado de Análise
Forense Computacional, o curso é divididc
em dois módulos, ambos com carga horárí
de 40 horas cada. O primeiro deles
foca em conceitos, aplicações,

metodologias e técnicas de perícia
digital. Já o segundo consiste de
treinamento- prática e execução- em
análise de computação forense.

Além disso, a unidade de educação da
companhia fechou em outubro um acordo
com o Ópice Blum Advogados Associados. A
parceria resulta na criação dos cursos Riscos
legais no monitoramento corporativo em TI
e Perícia eletrônica e provas de informática.

O primeiro deles tem o objetivo de
ensinar o aluno a compreender questões
inerentes aos aspectos funcionais, técnicos
ejurídicos da importância da monitoração
eletrônica, bem como tratar da legalidade
de regulamentações internas de uma
empresa. O curso Perícia Eletrônica e Provas

de Informática, por sua vez, tem por
objetivo explicar ao aluno questões como a
importância da prova e da perícia eletrônica
em relação aos aspectos técnicos e legais
em uma sociedade eletrônica.

Também há no mercado cursos de
computação forense específicos para
sistemas operacionais Linux. A4l_inux,
empresa de serviços profissionais focada
em treinamento e projetos de software
livre, oferece, entre outros, o Investigação
Forense Digital. Voltado para técnicos,
analistas, administradores de redes
interessados em aprender a metodologia de
uma investigação digital e em como
adquirir, analisar e preservar uma evidência
utilizando técnicas forenses.

Cursos de computação forense são ministrados não apenas por empresas e escolas especializadas em tecnologia, mas também por universidades brasileiras
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