
CIA utiliza técnicas 'primitivas' em investigação de TI 

Estudo revela que o serviço de inteligência dos Estados Unidos muitas vezes utiliza 
ferramentas de busca na Web, como Google e Alta Vista, em investigações. 

Nas telas do cinema norte-americano, a Agência Central de Inteligência (CIA) já virou 
roteiro de filmes consagrados, ao utilizar instrumentos e métodos de investigação 
altamente sofisticados. Mas, de acordo com um estudo recente, na realidade tudo não 
passa de uma ficção. Com o título "Failing to Keep Up with the Information 
Revolution", o estudo aponta que as tecnologias da informação utilizadas pelos espiões 
norte-americanos são totalmente ultrapassadas. A análise classifica a rede de dados e 
as capacidades de pesquisar informações como "primitivas" e afirma que analistas da 
CIA tem buscado desencorajar a adoção de TI em suas operações. O estudo foi 
conduzido por meio de um trabalho acadêmico feito com o Centro de Inteligência e 
Análise da CIA, Sherman Kent Center. O relatório foi divulgado recentemente em 
diversas publicações da área e está disponível no próprio site da CIA, como pesquisa 
"não classificada". A Agência não respondeu ao pedido de comentários feito pelo IDG 
News Service, mas de acordo com Barbara Pace, editora do "Studies in Intelligence", o 
relatório já era previsto para circular há seis meses. O autor do estudo, Bruce 
Berkowitz, entrevistou quase cem funcionários da CIA envolvidos na análise de 
segurança nacional, incluindo técnicas de inteligência, gestão de investigações e uso 
de tecnologia. Berkowitz fez residência acadêmica no Sherman Kent Center entre 2001 
e 2002, período em que realizou a pesquisa. Atualmente, o especialista desenvolve 
pesquisas para o Instituto Hoover, da Stanford University. Entre suas descobertas, 
Berkowitz encontrou situações em que, sem qualquer precaução, sistemas isolados são 
utilizados para acessar a Internet e a própria rede de informações da CIA. Os agentes 
não contam com ferramentas que facilitem a troca de dados com inteligências 
autorizadas fora da Agência. Também falta integração da CIA com outras redes 
governamentais, como as utilizadas pelo Departamento de Defesa dos EUA. Para 
conduzir suas investigações, Berkowitz afirma que investigações muitas vezes acabam 
usando ferramentas de busca da Internet, como Google e Alta Vista. O especialista 
declara também que analistas do Departamento de Inteligência estão atrasados pelo 
menos cinco anos em relação ao setor privado e outras agências, no que se refere a 
seus conhecimentos de TI e serviços da área. Ainda mais incisivo, o estudioso afirma: 
"Tecnologia da Informação é algo perigoso e não essencial para analistas de 
inteligência". Críticas e revelações à parte, Berkowitz recomenda diversas mudanças à 
Agência, começando pela integração de ambientes dos desktops, o que permitirá que 
os agentes possam trafegar mais facilmente entre bases de dados e pesquisas. Entre 
suas propostas, menciona o estabelecimento de soluções de longo prazo, que também 
poderiam resultar em uma "SWAT da TI", voltada ao desenvolvimento ferramentas 
para captura de informações especiais e tecnologias para aperfeiçoar análises.  
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