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O general Keith Alexander é o diretor do USCybercom, uma agência do Pentágono encarregada 
de defender os Estados Unidos de ataques catastróficos feitos por meio da internet. Operando 
plenamente desde a semana retrasada, esse órgão é a mais recente de uma série de 
mudanças dramáticas que estão ocorrendo no mundo com o objetivo de monitorar e controlar 
a maneira como todos nós usamos a internet. 
 
De queixo quadrado, com quatro estrelas decorando cada um dos ombros, Alexander parece 
um personagem saído de um filme de guerra americano. Mas sua aparência conservadora 
esconde o fato de que o general tem um novo cargo tão característico do século XXI que 
poderia ter sido sonhado por um criador de videogames. Alexander é o primeiro chefe do 
USCybercom, o United States Cyber Command, encarregado das extensas redes cibernéticas 
do Pentágono e da guerra contra os inimigos do mundo virtual. 
 
No ano passado, o secretário da Defesa dos EUA, Robert Gates, declarou o ciberespaço o 
"quinto domínio" das operações militares, juntamente com a terra, os mares, o ar e o espaço. 
É o primeiro domínio militar criado pelo homem a exigir um comando inteiramente novo no 
Pentágono. Ele começou a operar plenamente na semana retrasada, marcando um novo 
capítulo na história das guerras e da rede mundial de computadores. 
 
O United States Cyber Command foi criado para travar uma guerra real contra inimigos do 
mundo virtual  
 
Na audiência que o confirmou no cargo, o general Alexander soou o alarme, declarando que os 
sistemas de computação do Pentágono "são examinados 250 mil vezes por hora, até 6 milhões 
de vezes por dia", e que entre aqueles que tentam romper sua segurança estão "mais de 140 
organizações de espionagem estrangeiras que tentam se infiltrar nas redes americanas". O 
Congresso ficou com uma profecia sombria soando em seus ouvidos: "É preciso apenas um 
pequeno passo para interromper e destruir partes da rede". 
 
Em três curtas décadas, a internet passou de uma área dominada por fanáticos por 
computador e acadêmicos, para um mecanismo vasto que regula e influencia o comércio 
mundial, a política, as questões sociais e, agora, a interação militar. Cientistas sociais e 
ativistas das liberdades individuais alertam que nossa privacidade está sendo corroída, uma 
vez que nossa vida é cada vez mais mediada pela internet. Não deveria ser surpresa o fato de 
os governos acreditarem que o controle dessa tecnologia é importante demais para ser 
deixado nas mãos de idiotas como eu e você. 
 
Robert Gates, secretário de defesa dos EUA: "Mundo digital já é o quinto domínio das 
operações militares, juntamente com terra, mar, ar e espaço" 
 
Se os Estados estão começando a monitorar a internet, o que isso significa para o usuário 
mediano? O presidente americano Barack Obama já disse que o propósito de sua 
administração de perseguir a cibersegurança "não incluirá - eu repito, não incluirá - o 
monitoramento de redes do setor privado ou o tráfego na internet". Mas nem todo mundo 
confia nisso. Richard Clarke, conselheiro de quatro presidentes americanos e autor do livro 
"Cyber War", apoia os planos dos Estados Unidos de reforçar suas defesas cibernéticas, mas 
até mesmo ele está preocupado com o USCybercom. "Criamos um novo comando militar", 
escreveu ele, "para conduzir um novo tipo de guerra de alta tecnologia, sem um debate 
público, uma discussão pela mídia, uma supervisão séria do Congresso, análises acadêmicas 
ou diálogo internacional". 
 
Pouquíssimas pessoas entendem a segurança cibernética. Ela é tecnologicamente complexa e 
o ambiente de rede em que opera muda à velocidade da luz. Portanto, os governos estão 
garantindo novos poderes para interferir nas redes de computadores sem que ninguém, 
incluindo eles mesmos, saibam exatamente quais são as implicações disso. 
 



A criação do USCybercom é apenas um elemento na surpreendente expansão da área de 
segurança, que inclui o reforço da capacidade cibernética do Departamento de Segurança 
Interna para lidar com as ameaças às redes cibernéticas domésticas. Essas iniciativas levarão 
a um aparato muito maior de controle e monitoração da atividade na internet pelos EUA. 
 
Alguns especialistas afirmam que os gigantescos sistemas de segurança envolvidos 
simplesmente não funcionarão e que os burocratas e as corporações estão encorajando uma 
nova rodada de extravagâncias para encher os bolsos. Apesar das garantias de Obama contra 
um cenário Orwelliano desses, uma parte tão significativa do testemunho escrito de Alexander 
ao Congresso foi classificada de sigilosa, que ninguém fora do Pentágono e Casa Branca sabe 
exatamente o que está envolvido na estratégia cibernética militar. 
 
Os EUA não estão sozinhos na tentativa de intromissão na internet: em todas as partes do 
mundo, governos tentam afirmar sua autoridade sobre as comunicações entre indivíduos e 
companhias privadas. Os Emirados Árabes Unidos estão há seis meses engajados em uma 
disputa com a Research In Motion (RIM), a empresa canadense que fabrica o BlackBerry. O 
governo de Abu Dhabi exigiu que a companhia suspenda a codificação dos e-mails no 
BlackBerry ou estabeleça um servidor local para que as autoridades possam monitorar o 
tráfego que entra, sai e atravessa o país. Caso contrário, alertou o governo, toda a 
comunicação via BlackBerrys no país será interrompida. 
 
As iniciativas objetivam estabelecer um aparato muito maior de controle e monitoração da 
atividade digital  
 
A RIM recusou-se a fazer isso (apesar do fato de que já concedeu acesso a mensagens 
codificadas à China, Índia e Arábia Saudita). O governo dos Emirados Árabes Unidos anunciou, 
no dia 8, que a ameaça de suspensão dos serviços do BlackBerry não existe mais, uma vez 
que a RIM se enquadrou em seu modelo regulador. 
 
Alguns especialistas em segurança dizem acreditar que a verdadeira preocupação dos 
Emirados Árabes Unidos pode ser mais complexa do que aquilo que as pessoas dizem em seus 
aparelhos BlackBerry. Tony Yustein, um consultor de segurança de tecnologia da informação 
(TI) que já prestou serviços ao FBI, observa: "Mais importante é o conhecimento de que a 
transmissão de dados não é 100% segura no Canadá, e que os EUA podem acessar esses 
dados. Portanto, os EUA podem monitorar as comunicações dentro dos Emirados". 
 
O BlackBerry é apenas a cena inicial. A Índia disse no mês passado que pretende pedir ao 
Google e ao Skype que estabeleçam servidores dentro de suas fronteiras para que ela possa 
monitorar o tráfego no Gmail e o sistema de telefonia via internet do Skype. Outros países 
parecem dispostos a fazer o mesmo. 
 
O Irã parece dividido. Não sabe se abraça ou impede o progresso tecnológico. Por um lado, as 
contas do Twitter ajudaram a oposição a mobilizar protestos após as contestadas eleições 
presidenciais do ano passado, e assim as autoridades bloquearam temporariamente o serviço. 
Por outro lado, ao monitorar o tráfego no Twitter, o governo iraniano conseguiu identificar 
quem estava organizando os protestos. 
 
Juntos, esses incidentes demonstram como os países estão construindo barreiras pela internet 
para regular as informações que circulam em seus territórios.  
 
Cada vez mais países constroem barreiras pela internet para regular informações em seus 
territórios 
 
"À medida que a segurança cibernética e a segurança nacional ficam mais interligadas, um 
número crescente de países poderá impor a censura", afirma Rex Hughes, um acadêmico de 
Cambridge que comanda o projeto da organização sem fins lucrativos Chatham House de 
defesa cibernética do Reino Unido. "Vários países já se afundaram nesse caminho." 
 



Tente, por exemplo, acessar o YouTube na Turquia e você receberá uma mensagem dizendo 
que ele foi banido. Na China, o site da BBC está sempre desconectado, especialmente quando 
há nos noticiários uma grande história envolvendo a China. Nem mesmo os Estados Unidos 
estão imunes à censura, com o governo já tendo forçado a remoção de sites que anunciavam 
viagens para Cuba partindo da Europa. 
 
A Rússia tem uma postura um pouco diferente. Ela ergueu um aparato "Big Brother" 
monumental que atende pela sigla SORM-2. Uma cópia de todos os bytes que entram, saem 
ou atravessam a Rússia, é enviada para um computador central em Moscou que é controlado 
pela FSB, a sucessora da KGB. Quando a organização precisa da cooperação de um cidadão, as 
informações armazenadas nos computadores da FSB podem fornecer um argumento útil para a 
superação de qualquer relutância.  
 
Uma série de eventos vem abalando a confiança cibernética dos EUA. Um dos mais dramáticos 
ocorreu em 2008, quando um soldado americano no Oriente Médio conectou involuntariamente 
um cartão de memória em um dos laptops do Pentágono. Um vírus de computador, segundo 
explicou o vice-secretário de Defesa dos EUA, William Lynn III, "espalhou-se, sem ser 
detectado, por sistemas confidenciais e não restritos, estabelecendo uma cabeça de ponte 
digital, a partir da qual dados poderiam ser transferidos para servidores sob controle 
estrangeiro". Segundo ele, era o pior medo das autoridades: "um vírus operando 
silenciosamente, a ponto de colocar planos operacionais nas mãos de um adversário 
desconhecido". 
 
O incidente levou diretamente ao estabelecimento do USCybercom e isso explica por que o 
general Alexander insiste que seu principal trabalho será "defensivo", garantindo que os 7 
milhões de computadores do Pentágono, agrupados em 15 mil redes que fornecem a espinha 
dorsal para 4 mil instalações militares espalhadas pelo mundo, possam suportar a avalanche 
de ataques e averiguações diárias que eles sofrem. Mas o general também disse que os EUA 
precisam garantir sua "superioridade" no ciberespaço, embora tenha enfatizado que isso não é 
a mesma coisa que "supremacia" ou "domínio". 
 
Isso reflete um temor real dos EUA de que a internet esteja fugindo a seu controle. Até agora, 
a dinâmica base tecnológica do país, juntamente com o imenso poder de companhias como 
Google e Microsoft, vem garantindo sua influência sobre a rede mundial de computadores. 
Manter essa influência parece ter se transformado no objetivo central da administração 
Obama. Um dia depois de o Google anunciar que havia caído vítima, junto com várias outras 
companhias, de um ataque cibernético sistemático da parte da China, em dezembro, a 
secretária de Estado Hillary Clinton fez um pronunciamento atacando os países que tentam 
restringir a liberdade na internet. 
 
A mensagem para os chineses foi clara: "O governo dos EUA considera o Google e empresas 
do tipo como parte da infraestrutura estratégica do país e marcharemos junto com elas pelo 
mundo". Sob a liderança de Eric Schmidt, a presença do Google em Washington tornou-se tão 
ubíqua que um diretor enciumado da Microsoft reclamou recentemente: "Governo dos Estados 
Unidos: comandado por Obama, movido pelo Google". 
 
Os militares americanos e as agências de fiscalização como o FBI gozam de acesso privilegiado 
a informações armazenadas pelas companhias pontocom, como o Google e o Facebook, as 
duas maiores depositárias de dados pessoais do mundo. Se os agentes federais estiveram 
caçando um criminoso cibernético russo que tem uma conta no Facebook, eles podem entrar 
nessa conta, com a ajuda de um juiz, em um dia. Se um policial alemão pedir um favor 
parecido do Facebook, o processo pode demorar meses. 
 
Por enquanto, os EUA parecem gozar das capacidades militares "ofensivas" mais avançadas da 
internet. Mas países como a China, Índia, França e Israel estão chegando perto e não é preciso 
muito para ser um participante desse jogo. Conforme o setor de segurança vive repetindo, 
tudo o que é preciso para criar problemas é um sujeito inteligente e um laptop.  
 



E há muitos problemas por aí. Governos ocidentais citam três ameaças que justificam o 
aumento da presença militar, da inteligência e das agências de fiscalização no ciberespaço: o 
crime, a espionagem comercial e a guerra. 
 
Muitas pessoas comuns são testemunhas da audácia dos criminosos da internet. Em setembro, 
Roger Mildenhall, um australiano que vive na África do Sul, recebeu um telefonema dizendo 
que uma das duas propriedades que ele tem em Perth havia sido vendida e que o mesmo 
estaria para acontecer com a outra. Mildenhall achou que era um trote, pois não tinha intenção 
de vender nenhum dos imóveis. Depois, ele ficou sabendo que criminosos cibernéticos 
nigerianos haviam roubado sua identidade digital e obtido cópias dos títulos de propriedade 
dos dois imóveis. Os recursos obtidos com as vendas, quase 500 mil dólares australianos (US$ 
490 mil), foram transferidos para um banco na China, onde foram lavados. 
 
Em oposição a eles estão os serviços de inteligência mundiais. A agência de defesa no Reino 
Unido é o Government Communications Headquarters (GCHQ), sediada no chamado "Donut", 
uma estrutura circular construída nos arredores de Cheltenham. O principal objetivo do GCHQ 
é detectar e impedir os 20% de informações prejudiciais que circulam na internet e que 
medidas comuns de segurança, como os programas antivírus, não conseguem impedir.  
 
"Se você olhar para a capacidade cibernética individual dos países, eu diria que Israel - ou 
seja, o Mossad - tem a melhor; os Estados Unidos vêm em segundo, não por causa da CIA, e 
sim da National Security Agency; e em seguida vem o Reino Unido com o MI5, o MI6 e o 
GCHQ", diz Tony Yustein, um consultor de segurança.  
 
Mesmo assim, após o surgimento do Stuxnet no terceiro trimestre, poderá não restar mais 
nenhuma incerteza sobre a responsabilidade dos governos na questão da segurança 
cibernética militar. Esse vírus complexo tem como alvo direto os sistemas industriais da 
Siemens e seu objetivo é assumir o controle de usinas de energia. O programa tem aparecido 
no mundo todo, mas muitos acreditam que o foco principal do vírus era o reator nuclear de 
Bushehr, no Irã. A infecção de laptops de funcionários levou a acusações do governo iraniano 
de sabotagem por nações ocidentais. 
 
À medida que as investigações prosseguem, até mesmo as vozes mais sóbrias concordam: o 
Stuxnet acelerou em dois ou três graus a corrida armamentista cibernética. "Esse vírus só 
pode ter sido desenvolvido por uma equipe de profissionais da segurança com grande 
conhecimento, tempo e dinheiro à disposição", diz Mikko Hyppönen, diretor de pesquisas da F-
Secure, companhia de segurança da computação da Finlândia. Ele diz acreditar que o 
patrocinador do Stuxnet foi um país, e não um grupo aleatório de hackers. O que isso significa, 
diz ele, é "que agora temos provas de que Estados estão investindo grandes somas no 
desenvolvimento de vírus da próxima geração. Não há dúvida de que se trata do vírus mais 
importante visto em uma década." É também o sinal mais significativo, até agora, de que a 
luta pelo controle da internet está apenas começando. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 out. 2010, Empresas, p. B3. 


