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GENERAL AMERICANO
e ex-diretor da CIA David Petraeus, 
o jogador de golfe Tiger Woods e a atriz 
Carolina Dieckmann poderiam ter 
economizado muitas caixas de ansiolí- 
ticos se, ao enviar fotos e textos íntimos, 
tivessem adotado ferramentas de crip
tografia. Woods não teve o cuidado de 
proteger seu iPhone, usado para trocar 
libidinosas mensagens com garotas de 
programa, e Petraeus escolheu uma mo
desta conta do Gmail para enviar decla
rações de amor à sua amante e biógrafa, 
a jornalista Paula Broadwell. Carolina 
Dieckmann também optou pelo e- 
mail do Google ao enviar para o mari
do fotos em que aparecia sem roupa.

Como mostram os casos envolven
do celebridades, quando dados pri
vados caem na rede as consequências 
podem ser pesadas. Em seu último 
livro, Cypherpunk - Liberdade e o Futuro 
da Internet, lançado em fevereiro, o ati
vista Julian Assange, fundador do 
WikiLeaks, defende o uso massivo da 
criptografia para proteção de dados. 
De outra forma, diz Assange, vive
remos em um ambiente onde nossas 
informações, coletadas por serviços 
como Facebook, Amazon e Google, se
rão permanentemente monitoradas e 
compartilhadas entre corporações e

órgãos de inteligência em busca de con
sumidores e suspeitos. Oficialmente, 
empresas como Google e Facebook 
afirmam que os dados de seus usuá
rios são protegidos e analisados ape
nas de forma anônima, por robôs, 
com o objetivo de oferecer serviços 
mais eficazes e publicidade dirigida.

Pode soar fantasioso um mundo 
em que corporações e governos vi
giam toda página lida na internet, cada 
e-mail enviado ou busca feita no 
Google, armazenando bilhões de in- 
terceptações diárias em data centers 
ultrassecretos. Mas tecnicamente isso 
seria plenamente possível. “O paga
mento que o usuário dá às empresas 
de internet por usar seus serviços gra
tuitos é a cessão de seus dados. Isso está

expresso nos termos de uso dos servi
ços”, disse a INFO Dave Maass, dire
tor da Electronic Frontier Foundation 
(EEF), organização americana funda
da com a missão de proteger a privaci
dade dos usuários de serviços online.

Segundo Maass, com a queda nos 
preços do armazenamento de dados e 
a disseminação de serviços em nuvem, 
ficou simples e barato para as empresas 
guardarem informações e minerá-las 
como quiserem. “A computação em nu
vem trouxe muitas comodidades, mas é 
inegável que essa tecnologia nos coloca 
em uma situação ainda mais frágil. 
Se até um diretor da CIA teve seu Gmail

espionado, imagine o que não fariam 
com um usuário comum”, afirma Maass.

Assim como Assange, a EFF de
fende o uso de serviços criptografa
dos como a melhor forma de proteger 
os usuários. “A exploração de dados 
sensíveis parece algo que só deveria 
preocupar gente famosa ou poderosa, 
mas vemos cada vez mais pessoas co
muns envolvidas em confusões após 
terem seus dados violados”, afirma 
Maass. O ativista da EFF afirma que 
informações coletadas em e-mails e 
redes sociais têm servido para que 
empregadores contestem ações de 
ex-funcionários em processos traba
lhistas ou são usadas por ex-maridos e 
ex-mulheres em processos de divórcio 
ou de disputa pela guarda dos filhos.

Um dos obstáculos para o uso da 
criptografia é o fato de, para a maior 
parte dos usuários, isso parecer com
plicado demais. “A cada dia surgem 
novos plug-ins que permitem aos usuá
rios encriptar seus dados e navegar de 
forma anônima, usando protocolos 
como HTTPS e Tor, de modo tão sim
ples como dar um duplo clique”, diz 
Maass, referindo-se ao protocolo que 
codifica informações da conexão do 
usuário e à tecnologia que mascara a 
localização geográfica de uma conexão.

Quem utiliza os browsers Chrome 
ou Firefox, por exemplo, consegue 
instalar com apenas três cliques o
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plug-in gratuito HTTPS Everywhere, 
que codifica os dados que trafegam en
tre o computador e os sites visitados. 
Se um cracker interceptar a conexão 
(isso é frequente quando navegamos em 
Wi-Fi desprotegidos) tudo o que con
seguirá ver será um emaranhado de 
números. Outro serviço simples é o 
aplicativo Tor Browser Bundle, que 
pode ser instalado em máquinas com 
Windows, Mac ou Linux. O app muda 
as configurações de proxy do navega
dor e cria camadas que impedem tercei
ros de saber em qual localidade geográ
fica está o usuário. Há ainda serviços de 
chat e mensagens instantâneas, como 
Cryptocat e Pidgin, que permitem tro
car mensagens de modo codificado.

Além de navegar de modo anôni
mo, é possível criptografar também 
arquivos, como fotos, planilhas e tex
tos salvos no PC, pen drive ou mesmo 
em um cartão de memória. Aplicações 
gratuitas, como TrueCrypt, permi
tem codificar o HD do computador 
e ainda criar senhas com diferentes 
níveis de acesso. A ideia é proteger o 
usuário caso ele seja coagido a revelar 
sua senha, permitindo que entregue 
apenas a chave mais simples, que da
ria acesso a arquivos menos sensíveis.

Um dos exemplos de novos serviços 
que nascem sob a marca da encripta- 
ção é o Mega, sucessor do Megaupload, 
fechado após acusações de pirataria. 
O novo serviço, criado pelo controverso 
empreendedor alemão Kim Dotcom, 
transforma qualquer arquivo transfe
rido para a nuvem do Mega num códi
go hermético, só acessível pelo usuá
rio que detém a chave de encriptação.

“Estamos protegendo a privacida
de das pessoas”, disse Dotcom a INFO, 
ao apresentar seu serviço, em janeiro. 
Mais do que o usuário, Dotcom pode 
estar apenas preocupado em prote

ger sua nova empresa, transferindo a 
responsabilidade pelo tráfego de ar
quivos, como filmes e músicas, para o 
usuário. “Talvez seja só uma artima
nha para evitar problemas legais, mas 
o fato é que, do ponto de vista jurídico, 
ninguém poderá acusar o Mega pelo 
comportamento de seus usuários”, 
afirma Eduardo Silva, advogado es
pecialista em direito digital. “É como 
se Dotcom alugasse um 
galpão aos usuários para 
trabalharem. Pela lei, se 
eles usarão o espaço em 
um bazar de caridade ou 
no refino de cocaína, é res
ponsabilidade de quem 
utiliza o imóvel ou, no ca
so, o espaço na nuvem.”

O engenheiro de siste
mas Vladimir Amarante, 
especialista em encripta
ção de dados da Symantec, 
diz que tecnologias como 
HTTPS, Tor ou o novo 
Mega podem, de fato, mo
dificar o cenário de mi
neração de dados. “Não 
vou dizer que a criptogra
fia é algo indestrutível, 
mas seu uso torna difícil o monitora
mento dos dados dos usuários e é um 
péssimo negócio. Para abrir um úni
co arquivo encriptado, por exemplo, 
é preciso utilizar um supercomputa
dor por um tempo longo para tentar 
quebrar a proteção”, diz Amarante.

Como qualquer tecnologia, a crip
tografia pode servir para uma tarefa 
nobre, como proteger a privacidade, 
mas também pode dar abrigo a crimi
nosos, como pedófilos ou terroristas. 
“Toda invenção pode ser usada para 
o mal, mas a necessidade de reprimir 
pessoas fora da lei não pode servir de 
justificativa para devassar a vida de

todos os cidadãos. Há formas de com
bater o crime sem colocar sob suspeita 
milhões de pessoas”, diz Maass. Se os 
usuários passassem a criptografar seus 
dados, colocariam em xeque o inova
dor modelo de negócios que transfor
mou Google, Amazon e Facebook em 
companhias multibilionárias, apoia
das nas informações de seus clien
tes para vender produtos e serviços.

A ascensão da criptografia faz lem
brar uma antiga charge que mostrava 
Julian Assange como vilão, acusado de 
obter dados de corporações e publicá-los 
gratuitamente, ao passo que Zuckerberg 
tornou-se o homem do ano ao execu
tar tarefa oposta, entregando dados de 
usuários às agências de publicidade, 
por dinheiro. O avanço da criptografia 
propõe inverter a equação que classi
fica os vilões e os heróis da internet.A ut
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Caixa de texto
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 327, p.84-87 , mar. 2013.




