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O Pentágono, o legendário prédio do Departamento da Defesa dos Estados Unidos, em fusão 

com os chips de computadores. - James Best Jr./The New York Times 

 

Entre os programas de incubação de tecnologia do país, há o AngelPad, em São Francisco, e o 

Y Combinator, a cerca de 64,4 km ao sul de Mountain View. Além deles, há o Pentágono.  

  

No ano passado, ex-agentes de inteligência do Ministério de Defesa dos EUA foram até o Vale 

do Silício para criar startups de tecnologia especializadas em ferramentas destinadas a conter 

ameaças na internet. Relatos frequentes de ataques cibernéticos ampliaram a demanda por 

ferramentas de segurança, tanto no setor público quanto no privado, o que motivou o aumento 

de investimentos de capital de risco em diferentes iniciativas. Em 2012, mais de US$ 1 bilhão 

em financiamento de risco foram investidos em startups de segurança, mais do que o dobro do 

valor registrado em 2010, segundo a Associação Nacional do Capital de Risco.  

  

Durante anos, o Pentágono recorreu ao Vale do Silício em busca de programadores que 

pudessem trabalhar em suas tecnologias de espionagem. Entretanto, hoje em dia, é o 

Pentágono que tem sido procurado quando se está em busca de especialistas. Empresários e 

capitalistas de risco têm apreciado a possibilidade de ter uma perspectiva privilegiada sobre os 

mecanismos de segurança nacional ao tentarem identificar ou prevenir vulnerabilidades em 

computadores ou grandes conjuntos de dados.  

  

"Eles têm uma visão única porque estão acostumados a ficar na linha de frente", disse 

Matthew Howard, ex-analista da inteligência da Marinha dos EUA, hoje sócio-gerente da 

Norwest Venture Partners, ao se referir aos ex-militares e agentes de inteligência que 

fundaram startups. Howard investiu em várias dessas empresas. "Hoje eles têm aspirações 

comerciais. As fronteiras estão menos nítidas."  

  

Colegas na NSA  

 

Uma das startups é a Synack, que promete recrutar um exército de hackers para caçar 

vulnerabilidades de segurança em sistemas de computadores de agências governamentais e 

empresas privadas. Os fundadores da empresa, Jay Kaplan e Mark Kuhr, se conheceram em 

Fort Meade, Maryland, na divisão de contraterrorismo da Agência Nacional de Segurança 

(NSA). Eles deixaram a agência em fevereiro, depois de quatro anos, e depois seguiram para o 

Vale do Silício. Em apenas algumas semanas, levantaram US$ 1,5 milhão em capital. 

Atualmente, estão trabalhando com seus primeiros clientes e desfrutando de sua experiência 

na agência de espionagem.  
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"Fazer as coisas confidencialmente de fato faz cair algumas fichas", disse Kaplan. "O governo 

tem feito muitas coisas interessantes que não são divulgadas. Quem conhece como isso 

funciona de dentro tem uma perspectiva única a respeito do que o adversário está fazendo e 

do estado de segurança na informática."  

  

A Morta Security, outra das startups, foi fundada por Raj Shah, que serviu como piloto de 

caças F-16 para a Força Aérea dos EUA no Iraque. Ele descreveu a si mesmo como "um 

conselheiro de políticas" da NSA antes de se mudar para o Vale do Silício para criar a empresa 

neste ano com dois ex-analistas. O trabalho da Morta se dá de modo "furtivo", como se diz na 

região, o que quer dizer que a empresa não divulga no que ela trabalha. Nem mesmo Shah 

descreve exatamente o que os seus dois cofundadores faziam na agência antes da fundação da 

empresa. 

 

Passado discreto 

  

 
Jay Kaplan e Mark Kuhr, sócios da Synack, foram colegas na NSA, a agência de contra-

terrorismo do governo americano. - James Best Jr./The New York Times 

 

"Há formas sofisticadas de ameaça por meio das quais pessoas tentam roubar dados de 

empresas e do governo", disse Shah muito sucintamente. "Quanto ao passado profissional dos 

nossos funcionários, digamos apenas que eles têm uma compreensão mais profunda desse 

problema."  

  

Apesar do Vale do Silício não se enxergar como um setor próximo do governo federal, esses 

dois centros de poder têm uma relação simbiótica de longa data. Além disso, alguns dizem que 

as ligações pessoais próximas de ex-agentes de inteligência com os militares poderiam suscitar 

situações de abuso, como a divulgação de informações privadas para ex-colegas das agências.  

  

"Eles têm muitas oportunidades de ganhar dinheiro com a experiência que adquiriram em 

Washington, por vezes de maneiras que financiam a iniciativas inovadoras, e outras vezes de 

maneiras que podem ser muito preocupantes para várias pessoas", disse Marc Rotenberg, 

diretor executivo do Centro de Informação de Privacidade Eletrônica em Washington. "Ambos 

os lados costumam fazer de conta que mantêm relações distantes. Porém, esses laços existem 

há muito tempo."  

  

Os laços são mais do que pessoais. A Agência Nacional de Segurança é uma das poucas 

organizações do mundo, junto com empresas como Facebook e Google, que tem um quadro de 

engenheiros formados na mineração de grandes volumes de dados.  

  

Ao trabalhar na NSA, "conhecemos não apenas toda uma variedade de coisas que podem 

acontecer, inclusive nas piores situações possíveis", disse Oren Falkowitz, que deixou a 

agência no ano passado para fundar o Sqrrl, uma grande empresa de análises de dados 

baseada na tecnologia desenvolvida na agência. Desde então, Falkowitz deixou a Sqrrl, que 

tem sede em Boston, e está pensando em mudar para o norte da Califórnia para começar a 

atuar em uma empresa que trabalha com grandes volumes de dados.  
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No ano passado, Sumit Agarwal deixou seu cargo como Vice-Secretário Assistente de Defesa 

para se juntar à Shape Security, uma empresa de Mountain View que oferece o que chama de 

soluções de segurança de "nível militar" contra botnets – grupos de computadores infectados 

usados para realizar ataques.  

  

Mudança de ares 

 

O chefe-executivo da Shape Security é Derek Smith, um ex-consultor do Pentágono cuja 

última empresa, a Oakley Networks, especializada na detecção de ameaças internas, foi 

vendida para a Raytheon, uma prestadora de serviços das Forças Armadas, em 2007. Desde a 

sua criação, em 2011, a Shape Security já arrecadou 26 milhões de dólares em capital de 

risco.  

  

Outros especialistas na segurança de computadores estão deixando outros setores do governo 

para atuar em startups. Sameer Bhalotra, que trabalhou no departamento de segurança 

cibernética da Casa Branca, foi recrutado por uma empresa de segurança com sede em 

Redwood City, na Califórnia, chamada Impermium. Além dele, Shawn Henry, ex-especialista 

em segurança de computadores do FBI, deixou seu trabalho no governo no ano passado para 

ajudar a criar a CrowdStrike, uma empresa de segurança de computadores.  

  

Em Israel, os servidores que cuidam da segurança do governo descobriram uma alternativa 

profissional interessante nas startups, disse Peter Wagner, sócio de uma empresa de capital de 

risco recém-inaugurada, a Asa Venture Partners, em Menlo Park, Califórnia. Muitos 

empresários israelenses vêm do exército e dos serviços de inteligência israelense, ressaltou.   

  

"Não surpreende que esse tipo de experiência encontre espaço em empreendimentos 

empresariais aqui nos EUA", disse Wagner.  

  

Exército de hackers 

 

A ideia da Synack, contam seus fundadores – Kuhr, de 29 anos, e Kaplan, de 27 –, surgiu 

quando eles trabalhavam lado a lado no setor de operação de rede de computadores da NSA; 

dentro da agência, suas atribuições incluíam descobrir como atacar ou explorar dados 

coletados em um rede de computadores. Durante as noites e os fins de semana, eles bolaram 

um plano de negócios. Propuseram montar um exército de caçadores de recompensa 

recrutados em todo o mundo para encontrar falhas de segurança.  

  

O produto que oferecem é uma variação dos chamados programas de recompensa por 

identificação de falhas de segurança desenvolvidos por grandes empresas, como o Facebook e 

a Microsoft, que, na verdade, convidam pesquisadores da área de segurança a tentar passar 

pelas vulnerabilidades que encontrarem em seus sistemas – e recompensá-los caso eles 

consigam.  

  

Um dos diferenciais que apresentam aos seus clientes em potencial é o fato de que eles se 

propõem a recrutar os caçadores de recompensas antes de liberá-los. Eles esperam prestar 

serviços para agências governamentais e empresas privadas, especialmente no setor de 

serviços de software. "Conseguimos recrutar especialistas em segurança que antes estavam 

inacessíveis para as empresas", disse Kaplan.  

  

A formação universitária dos dois sócios foi paga por bolsas da NSA – Kaplan se graduou na 

Universidade George Washington; Kuhr iniciou os estudos na Academia Militar de West Point e, 

em seguida, se graduou na Universidade de Auburn. Com isso, veio a obrigação de trabalhar 

na agência, o que fizeram por quatro anos.  

  

"Nós adorávamos trabalhar lá", disse Kuhr. Foi então que eles rumaram para o oeste, atraídos 

pelo mesmo sonho dourado que atrai tantas outras pessoas. 

 

Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 6 set. 2013. Economia, p. 20. A ut
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