
17Segunda-feira, 5 de setembro de 2011

O GLOBO

E C O N O M I A
.

O GLOBO ● ECONOMIA ● PÁGINA 17 - Edição: 5/09/2011 - Impresso: 4/09/2011 — 19: 47 h AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

DIGITAL & MÍDIA

SEGUNDA-FEIRA
Garimpo Digital

QUARTA-FEIRA
Mobilidade

QUINTA-FEIRA
Redes Sociais

SEXTA-FEIRA
Colunista Convidado

TERÇA-FEIRA
Games e Pedro Doria

SÁBADO
Multimídia e Cora Rónai

A tecnologia que não mente
Perito brasileiro usa software que detecta mentiras analisando expressões faciais

Reproduções

TELAS DO software FaceReader: microexpressões faciais que denunciam mentiras são escaneadas e analisadas em tempo real, permitindo a detecção de contradições em depoimentos sobre fraudes e outros casos

Divulgação

WANDERSON CASTILHO: ‘quando você mente, seu cérebro reage e envia sinais’

OS DADOS
capturados

pelo Face

Reader são

esmiuçados

para criar

um relatório

sobre uma

entrevista

André Machado
amachado@oglobo.com.br

Amentira tem pernas curtas,
diz o ditado. E, na era da
tecnologia, elas são mais cur-
tas ainda. Wanderson Cas-

tilho, perito forense em tecnologias
digitais e diretor da empresa E-Net
Security, em Curitiba, é no Brasil o
equivalente ao dr. Cal Lightman (ve-
ja quadro), personagem do ator Tim
Roth na série “Lie to me”, capaz de
perceber na hora que alguém está
mentindo e desmascará-lo. Treina-
do nessa seara no Instituto para
Treinamento de Análises Compor-
tamentais (BATI, na sigla em inglês),
nos EUA — por onde costumam
passar agentes do FBI e da CIA —,
Castilho tem também um forte alia-
do no software FaceReader, da de-
senvolvedora holandesa Noldus.

— A mentira é inerente à hu-
manidade. O ser humano mente, em
média, três vezes a cada 10 minutos.
E está incluída aí a mentira social,
por exemplo quando respondemos
“tudo bem” mesmo quando estamos
cheios de problemas — afirma Cas-
tilho. — A questão é que, quando
você mente, seu cérebro percebe e
não aceita essa negação da verdade:
ele instintivamente reage com im-
pulsos, e isso se traduz de várias
maneiras — a pessoa pisca ou des-
via os olhos, morde os lábios, mexe
no nariz ou na orelha. São sinais
enviados pelo cérebro para mostrar
que ele “discorda” do que você está
verbalizando.

É justamente sobre tais gestos
que o programa FaceReader traba-
lha. Analisando a filmagem de um
interrogatório ou entrevista em que
o investigado está de frente para
uma câmera, ele coleta com alto
grau de precisão os gestos e ex-
pressões faciais da pessoa.

— Charles Darwin determinou
que essas expressões que denun-
ciam nossas emoções são univer-
sais, independente de raça, cor ou
credo. Claro que há reações cul-
turais: a mesma piada que me faz rir
pode desagradar a outra pessoa,
mas as expressões instintivas bá-
sicas são a mesmas para todo mun-
do. E essa é a premissa do Fa-
ceReader — diz Castilho.

A verdade está nessas microex-
pressões faciais que duram décimos
de segundo, como no seriado “Lie to
me”. São elas que denunciam o que
realmente está se passando na men-
te da pessoa e abrem o caminho
para a verdade. Como são muito
rápidas, nem sempre o olho humano
consegue acompanhar, mas o
software de varredura acompanha e
cria uma base de dados em cima das
contradições entre o discurso do
interrogado e suas microexpres-
sões. Assim, é possível avaliar se ele
está mentindo ou não. Exemplo: se a
pessoa diz que gosta de alguém e
suas microexpressões indicam sa-
tisfação, prazer, alegria em 80% das
vezes, é grande a probabilidade de
estar dizendo a verdade. Mas, se
esses mesmos 80% de microexpres-
sões indicam nojo, incômodo ou
desgosto, a mentira é o caminho
mais plausível.

De acordo com o perito, que diz
ter mais de 700 casos resolvidos
desde 1999, a detecção das mentiras
não se refere só a crimes, mas tam-
bém fraudes em empresas e en-
trevistas de emprego.

— Muitas vezes, quando sou con-
vocado a investigar fraudes em am-
bientes corporativos, em 45% dos
casos as pessoas que se oferecem
para me ajudar e colaborar no pro-
cesso estão envolvidas na fraude, ou
são responsáveis por ela — diz.

Um hacker
desmascarado
● Num dos casos investigados com a
ajuda do FaceReader, um suposto
hacker havia invadido o sistema de
uma certa empresa e formatado to-
dos os servidores, apagando os da-
dos. Um dos administradores guiou
Castilho pela empresa, prontifican-
do-se a explicar o funcionamento
dos sistemas.

— Eu conversei com esse fun-
cionário e perguntei se tinha ideia
de quem fizera aquilo. E, quando ele
me disse que não, sua microexpres-
são não bateu. Ele mordia muito o
lábio quando falava do caso, e sem-
pre vinha com alguma novidade.
Quando alguém é obrigado a se
contradizer, acaba sempre desvian-
do o assunto ou amenizando o ocor-

rido: são sinais de mentira, com-
binados com as microexpressões. E,
nesse caso, a pessoa começou a
aventar outras hipóteses, a tentar
me levar para outros lados.

Desconfiado, o perito examinou o
computador do administrador e
descobriu que ele tinha transferido
dados da empresa para sua casa
através de um servidor proxy (ser-
vidor usado para fazer um desvio na
internet).

— Era ele mesmo o culpado.
Em outro caso, um casal foi ao

escritório de Castilho, e a mulher
contou que recebia e-mails cons-
trangedores. Os e-mails afirmavam
que ela tinha relações extraconju-
gais — o que negava —, mas tam-
bém traziam dados sobre seu co-
tidiano que não entendia como ha-
viam se tornado públicos.

— Acabei descobrindo que os e-
mails eram enviados pelo próprio
marido, que estava inseguro na re-
lação e buscava uma prova de que
ela ainda o amava. Fui interrogando
o marido, analisando-o com o Fa-
ceReader, e suas microexpressões
não batiam com o que ele dizia. No
fim, descobri que o IP (endereço na
internet) de onde vinham as men-
sagens era o da empresa do marido
— conta o perito.

O software é rápido — segundo
Castilho, após um interrogatório de
pouco menos de uma hora, o re-
latório fica pronto em 24 horas. ■

As 120 piscadas de Clinton
Série mostra mentiras reais junto a fictícias

Divulgação

O ELENCO da série ‘Lie to me’: investigações inspiradas em psicólogo real

● A série “Lie to me”, embora can-
celada nos EUA em janeiro, con-
tinua a ser exibida no Brasil pela
Fox e pela Rede Globo. O per-
sonagem principal, Cal Lightman
(Tim Roth), é baseado no psicó-
logo americano Paul Ekman, es-
tudioso das relações entre emo-
ções e expressões faciais. Segundo
Ekman, são originalmente seis as
expressões básicas universais li-
gadas a emoções: alegria, surpre-
sa, raiva, nojo, tristeza e medo.

O personagem de Roth usa uma
combinação de software e câmera
para auxiliar sua expertise no tema
e solucionar crimes.

Ao longo de cada episódio, al-
gumas cenas reais são mistura-
das às fictícias, enfatizando as
expressões de pessoas ilustres
enquanto falam. Uma das cenas
mostra o pronunciamento do en-
tão presidente americano Bill
Clinton em 1998 negando que ha-
via tido relações sexuais com a
estagiária Monica Lewinsky —
uma mentira notória.

Segundo Wanderson Castilho,
as microexpressões traíram Clin-

ton: ele piscou mais de 120 vezes
ao fazer a declaração.

— O método de investigação
aliado ao software poderia ser
útil em muitas situações — afirma
Castilho. — Conheço um caso em
que foi feita uma pesquisa sobre
um novo sabonete, testado em
consumidoras em potencial. O
fabricante do sabonete fez-lhes
agrados, levou-as a festas e assim
por diante. No resultado oficial, a
maioria das entrevistadas apro-
vou o produto. Mas, quando ele
foi lançado no mercado, tornou-
se um fracasso total — porque,
com todos os agrados, as mu-
lheres ficaram sem graça de dizer
a verdade à pesquisa: que o sa-
bonete era ruim.

Em outro caso, conta ele, uma
mulher mentiu para seu gineco-
logista durante 26 dias, dizendo
que tinha relações sexuais com o
marido mas não engravidava.

— Na verdade, o marido não a
procurava mais para o sexo, mas
a mulher não o revelava ao mé-
dico por vergonha — lembra. (An-
dré Machado)
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 5 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 17.




