
Como se diz nas redes sociais,
quer dizer que Obama agora sa-
be tudo da sua vida?

Agora, não! Agora, a gente sabe
que ele sabe... Acho que a comu-
nidade de informática imagina-
va alguma coisa bem parecida
com isso, a gente sabia que po-
dia ser feito, que provavelmente
estava sendo feito, mas não ti-
nha ideia da extensão da coisa.
Há uns dois anos falei numa pa-
lestra que a maior obra de cons-
trução civil dos Estados Unidos
era um prédio sendo construído
em Utah para abrigar o datacen-
ter da NSA (Agência Nacional de
Segurança), uma obra estimada
em US$ 2 bilhões. Então, os ca-
ras não estão brincando...

No Brasil somos quase 200 mi-
lhõesdehabitantes.Qualapossi-
bilidade de um brasileiro de bai-
xa renda que usa seu email atra-
vés de uma lan house ter sido in-
vestigado pela NSA?

É alta, desde que ele seja o que
eles chamam de uma “pessoa de
interesse”. Digamos que há uma
pessoa que eles acham que con-
versa com outras pessoas que se-

jam perigosas. Aí, esse cara liga
para mim, e em seguida você
me entrevista pelo telefone.
Pronto, você, jornalista, já está
no registro deles, acabou de en-
trar na lista da NSA. É a proprie-
dade da transitividade. Quem in-
teressa é todo mundo por quem
as pessoas nas quais eles estão in-
teressados se interessam. Eles
devem capturar inclusive os me-
tadados, que não é a conversa te-
lefônica em si, mas o número do
telefone que ligou, o dia, a hora,
o local que a ligação foi feita. An-
tigamente, não dava para ficar
olhando todas as cartas de todas
as pessoas do mundo, o trabalho
era muito grande. Agora, a gen-
te sabe que o governo norte-
americano tem isso, os gover-
nos inglês e francês têm isso tam-
bém, o chinês já tem há muito
tempo. É um tipo de tentativa
de controle do cidadão pelo Esta-
do, de saber o que todo mundo
está fazendo o tempo todo.

A gente está diante do maior Big
Data do mundo?

Exatamente. Tem muita coisa
que eu perdi e que preciso recu-
perar, números de telefones,
e-mails deletados, que deve es-
tar tudo lá com eles. Bem que
eles podiam prestar esse serviço

pra gente e nos dar acesso a es-
ses dados (rsrs). Em verdade,
não estamos falando de Big Da-
ta, a quantidade de dados desses
bancos é mais para Huge Data,
nem eles imaginavam há 10, 15
anos, que teriam acesso a tantas
informações. O que cria um bai-
ta problema. Como é que eu vou
usar isso? Numa operação de
um supermercado é mais fácil,
porque eu sei que tenho certo ti-
po de cliente que compra mais
cerveja em certos dias, e aí eu
sei como desenhar minha ca-
deia de suprimentos para que te-
nha mais cerveja nesses dias. O
varejo, hoje, é guiado por da-
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A comunidade de informática desconfiava, mas agora sabemos: estamos nas
mãos dos Estados Unidos. O alerta é do engenheiro eletrônico Silvio Meira, ao ana-
lisar a espionagem da agência de segurança norte-americana (NSA) sobre o Bra-
sil. Cientista-chefe do C.E.S.A.R. (instituto de Recife duas vezes premiado pela Fi-
nep como instituição mais inovadora do Brasil), Meira conta que praticamente tu-
do que fazemos na internet — emails, conversas no Skype, vídeos, fotos, posts
nas redes sociais — está armazenado nos Estados Unidos. E o governo de Washing-
ton tem acesso fácil a esses dados, a hora que quiser e com apoio da lei. A lei deles,
é claro, pois Facebook, Google e Twitter são empresas norte-americanas. Nunca
na história do mundo, ressalta Meira, os Estados Unidos tiveram tanto poder eco-
nômico, proveniente de seu monopólio sobre a informação global. Em entrevista
ao Brasil Econômico, Meira, que é PhD em Computação pela universidade de
Kent at Canterbury, na Inglaterra, diz que o Brasil tem conhecimento tecnológico
de nível mundial, mas nos falta competitividade para transformar inovação em
negócios. “O custo Brasil para competir em tecnologia é alto demais”, sentencia.

SILVIO MEIRA Cientista-chefe do C.E.S.A.R.
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Auxílio para vencer a crise

dos. Mas o que vemos nessa ope-
ração norte-americana é que ela
é extremamente eficiente na co-
leta de dados, mas não necessa-
riamente eficaz, porque depen-
derá da capacidade de processar
esses dados todos. E é óbvio que
muito provavelmente nem a
NSA tem capacidade de proces-
sar tantos dados. Os Estados Uni-
dos não conseguiram evitar que
dois moradores em seu próprio
solo, irmãos, que falavam muito
entre si pela Internet e por telefo-
ne, um dos quais tinha ido a
uma ex-república soviética asso-
ciada à violência terrorista, mes-
mo com esse Huge Data não foi
possível evitar que eles colocas-
sem bombas na Maratona de Bos-
ton. Ou seja, ainda tem um rom-
bo monumental na eficácia do
uso desses dados, não é uma coi-
sa mágica.

Qual é a dificuldade?

O negócio de intelligence consis-
te em você capturar a informa-
ção - de preferência sem que a
pessoa saiba, para ela continuar
agindo normalmente -, armaze-
nar, processar e aí tem uma ope-
ração de sense making, de fazer
aquela informação fazer senti-
do, ter uma utilidade. Eu olhar
para trilhões de ligações telefôni-
cas não adianta de nada, porque
a maior parte das pessoas está fa-
lando coisas que não me interes-
sam. Para criar sentido, você
tem que procurar alguma coisa.
Há amplas plataformas por trás
desses processos de espionagem
que sabem mais ou menos o que
procurar, que tem teses e hipóte-
ses a serem provadas. Tais co-
mo: “Será que na fronteira do
Brasil com o Paraguai, que tem
uma comunidade árabe relevan-
te, a atividade de contrabando
tem o papel de financiar grupos
terroristas?”. Tem que ter gente
fazendo perguntas relevantes pa-
ra tirar respostas úteis desse gi-
gantesco banco de dados. Por
outro lado, a tecnologia tornou
isso mais fácil. Hoje, o cidadão
normal olha para o Google ape-
nas como uma caixinha para
quem ele faz perguntas. Mas o
programador olha para um negó-
cio chamado API, Application
Programing Interface. Nós deixa-
mos de programar computado-
res isoladamente e passamos a
programar a rede. O que a NSA
faz? Ela começou a chupar infor-
mação diretamente das APIs do
Google, do Microsoft Live, do
Skype, da Apple...

Mas ela consegue fazer isso sem
a colaboração dessas empresas?

Nem pensar! O NSA não conse-
gue saber a pergunta que você
está fazendo ao Google, mas o

Google sabe. Ele guarda essa in-
formação, porque usa para ven-
der seus dados a terceiros, para
esses terceiros botarem propa-
ganda no Google. E o NSA usou
um conjunto de termos legais as-
sociados à defesa e à segurança
dos EUA para pedir ao Google e a
outras empresas a informação
que necessitam, sem precisar de
autorização judicial.

EntãoogovernodosEUAtemba-
se legal para fazer isso?

Tem, e essa base legal proíbe in-
clusive o Google e as demais em-
presas de revelarem publicamen-
te que estão fazendo isso. Elas
não podem nem falar sobre isso.
A Microsoft e outras empresas
agora estão pedindo autoriza-
ção à Justiça para divulgar qual
órgão pediu as informações. Es-
sa legislação já existia antes do
11 de setembro e foi ampliada.

O Brasil tem tecnologia para
construir algum firewall contra
essa espionagem?

Em tese, sim. O conhecimento
tecnológico que temos é pari pas-
su com o que se tem no resto do
mundo. Mas há um problema:
você, eu, todos temos um ende-
reço de email do Gmail. E onde
ele está armazenado? Fora do
Brasil. E aí, não podemos fazer
nada, porque está no território
de um governo que tem suas pró-
prias regras legais.

Então, não temos saída?

A única saída seria se houvesse
serviços de classe mundial, co-
mo Gmail e Skype, feitos em paí-
ses que não tivessem essa quase
paranoia de capturar a informa-
ção que os EUA têm. E que esses
serviços ficassem numa espécie
de paraíso informacional glo-
bal, similar aos paraísos fiscais

do mercado financeiro, onde
nossos dados estariam seguros e
nenhum governo conseguisse
capturá-los. De nada adianta
qualquer sistema de defesa, por-
que todos os principais sistemas
informacionais do mundo estão
nos Estados Unidos. Eles domi-
nam esse mercado de uma for-
ma quase total, muito mais do
que em cinema, TV, automóveis
ou qualquer outra categoria na
história da economia mundial.
Muita gente defende que a gente
fragmente a Internet, “vamos
colocar uma barreira aqui e daí
todos os dados brasileiros têm
que ficar no Brasil”. Eu sou com-
pletamente contra isso, porque
isso nos privaria de serviços de
primeira classe da internet que
só são fornecidos por outros paí-
ses. Seria como proibir que os
brasileiros fizessem comunica-
ção por Skype.

Noticiou-se que a presidência
da República estava usando o
gmail e decidiu para de usar...

No caso do governo brasileiro, é
até possível criar algum tipo de
restrição. Definir-se, por exem-
plo, que a partir de um determi-
nado escalão da hierarquia os
servidores públicos não pode-
rão usar Skype. Ou criar uma re-
de interna, no Serpro ou outro
órgão, para circular documen-
tos potencialmente sigilosos.
Ou seja, é preciso fechar todas
as fontes de informação do go-
verno dentro do próprio gover-
no, usando seus próprios servi-
ços. Mas é preciso uma política
estratégica de segurança. Há
uma avaliação recente da Secre-
taria de Fiscalização de Tecnolo-
gia da Informação (Sefit) do Tri-
bunal de Contas da União (TCU)
que mostra que 60% de todos os
órgãos da administração direta
federal não têm uma política de
segurança de dados. Então, vo-
cê tira do Google e bota num site
de governo que pode ser invadi-
do a qualquer hora. E aí?

Empresas brasileiras também
podem ter sido espionadas?

Eu não tenho a menor dúvida!
Imagine quanto vale, no merca-
do internacional de commodi-
ties, uma informação, meses an-
tes da colheita, da Embrapa ou
dos esmagadores de soja, de que
há uma praga nas plantações bra-
sileiras. Ou que os Estados Uni-
dos tivessem algum interesse
nas empresas do grupo X, do Ei-
ke Batista. Obviamente que nos
e-mails internos os dirigentes
da EBX já conversavam sobre os
problemas do grupo, muito an-
tes de vir a público. Com certeza
em algum lugar do grupo X tem
a informação da produção de to-

dos os poços, hora por hora.
Quem soubesse antecipadamen-
te que a produtividade desses po-
ços era uma fração do que fora
anunciada, certamente faria di-
nheiro com isso.

Mas alguma grande corporação
internacional já poderiaestar fa-
zendo esse tipo de espionagem?

Em tese sim, mas para fazer na
escala da NSA, você tem que ser
a NSA. Se alguma corporação pe-
disse ao Google todos os e-mails
da OGX, o Google não iria pas-
sar, porque eles não são loucos,
há contratos legais de confiden-
cialidade dos usuários. Recente-
mente a Abin (Agência Brasilei-
ra de Informação) passou a mo-
nitorar as redes sociais. Mas se
dez caras criarem um grupo fe-
chado no Facebook para plane-
jar uma bomba na rua onde mo-
ra o governador, a Abin não con-
segue capturar a informação, a
não ser que tenha a colaboração
do Facebook. Você consegue
muita informação que é públi-
ca, mas uma parte significativa,
que é mais crítica, está fechada.

Então para o brasileiro, que não
vive mais sem o Google e Face-
book, nada pode ser feito...

Não tem jeito, mas também não
precisa ficar apavorado. O que
as pessoas precisam atentar é pa-
ra o que dizem nos espaços pú-
blicos da internet. Eu vejo coi-
sas absurdas sendo ditas no
Twitter e no Facebook que de-
pois essas pessoas se arrepende-
rão profundamente. Eu escrevi
no meu blog há algum tempo
que as redes sociais são como
uma grande mesa de bar. No
bar, depois da terceira dose, vo-
cê fala qualquer coisa e depois
ninguém mais sabe quem disse
o quê. Nas redes sociais, fica tu-
do escrito e guardado.

O Banco Mundial liberou US$ 11,8 bilhões no ano fiscal de 2013 para

ajudar a América Latina e o Caribe em meio à turbulência financeira

global. O Brasil (US$ 3,1 bilhões), a Colômbia (US$ 600 milhões) e o

Uruguai (US$ 408 milhões) foram os principais beneficiados. Entre

os setores, os destaques foram: água e saneamento, gestão de risco

de desastres naturais e políticas econômicas. Redação

Vejo coisas absurdas
sendo ditas no Twitter
e no Facebook. No bar,
após a terceira dose,
você fala qualquer coisa
e depois ninguém mais
sabe quem disse o quê.
Nas redes, fica tudo
escrito e guardado”

“

“

SeverinoSilva

Imagine quanto
vale, no mercado
internacional de
commodities, uma
informação da
Embrapa ou dos
esmagadores de soja de
que há uma praga nas
plantações brasileiras”

LeoCaldas

FINANCIAMENTO EXTERNO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 jul. 2013, Primeiro Caderno, p. 4 e 5.




