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Internacional Golpe no Chile
Ditadura de Pinochet
espionou regime militar
brasileiro. Pág. A15

O ex-técnico de inteligência
Edward Snowden passou pa-
ra os jornais The Guardian e
Washington Post dados sobre
a existência de um programa
de espionagem dos EUA em
nível mundial. Foram monito-
rados e-mails, chats, telefone-
mas e redes sociais. Após a
publicação das informações,
Snowden fugiu para Hong
Kong e, de lá, para Rússia, on-
de obteve asilo diplomático.

Aproteção de informações é essencial
para o funcionamento da internet.
A criptografia permite proteger as

mensagens que trafegam na rede. Se inter-
ceptadas, elas parecem somente uma série
de informações sem sentido. Somente o
destinatário é capaz de decodificá-la, com
um código secreto que os outros não têm.

As reportagens de ontem mostraram
que a Agência Nacional de Segurança
(NSA) e sua contraparte britânica, a
GCHQ, têm um programa chamado Sigint,
que consiste em fechar acordos com em-
presas que produzem sistemas comerciais
de criptografia, para que sejam instaladas
“portas dos fundos” nesses sistemas. Com
isso, as agências têm acesso ao conteúdo
de qualquer mensagem criptografada com
a tecnologia das empresas “parceiras”. É

como se elas tivessem uma chave mestra,
um código capaz de abrir qualquer mensa-
gem criptografada. O orçamento do pro-
grama Sigint é de US$ 254,9 milhões neste
ano, de acordo com documento da NSA.

Sistemas usados para o comércio eletrô-
nico e para comunicações sigilosas de em-
presas e de governos exigem uma capacida-
de de computação tão grande para serem
quebrados que sua violação é impraticá-
vel. Desde que surgiram as denúncias de
Edward Snowden, muita gente especulava
como as agências conseguiram quebrar
essa criptografia. Havia até quem achasse
que os EUA tivessem criado tecnologias de
vanguarda, como o computador quântico
(que ainda está em desenvolvimento).

Pelo que foi publicado ontem, não é na-
da disso. Eles atacaram o elo mais fraco,
que são as companhias de segurança, inves-
tindo dinheiro para que elas colaborassem
com os espiões e deixassem vulnerável a
comunicação de governos, de empresas e
dos cidadãos.

✽

ANÁLISE: Renato Cruz

EUA atuam para minar ferramentas
que protegem privacidade na internet

PARA LEMBRAR

NSA usa atalho para
decifrar mensagens

NORDESTE EM PROMOÇÃO NA CVC
ESTÁ MUITO BARATO VIAJAR. APROVEITE.
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PARAÍSO ................................................2146-7011
AVENIDA ANGÉLICA ..............................3663-1293
BOM RETIRO ........................................ 3333-4343
CONSOLAÇÃO........................................2103-1222

CURSINO ..............................................5058-8999
FLORIDA CENTER BORBA GATO ...........5524-0973
HIPER CARREFOUR IMIGRANTES ........ 3791-9080
HIPER D ÁVÓ ITAIM PAULISTA ..............2567-2674

HIPER EXTRA CIDADE DUTRA .............. 5662-2270
HIPER EXTRA TANCREDO NEVES .........2948-7777
HIPER LOPES TABOÃO - GUARULHOS .2088-4929
NOVA CANTAREIRA .............................. 2691-9398

POSTO CANÁRIO - MOEMA ..................5051-2031
SANTO ANDRÉ ...................................... 2191-8700
SHOPPING INTERLAGOS ......................5563-6300
SHOPPING MARKET PLACE ................. 2135-0777

SHOPPING MORUMBI I  .......................2109-4300
SHOPPING TAMBORÉ........................... 2078-9797
SHOPPING THE SQUARE ......................2898-9581
SHOPPING VILLA LOBOS......................3024-0088

Maceió
4 dias - Saídas diárias
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À vista R$ 830. Passagem aérea + 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
+ 3 diárias no Hotel Lagoa Mar + café 
da manhã.

Porto de Galinhas
4 dias - Saídas diárias
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JUROS  79,REAIS

À vista R$ 790. Passagem aérea + 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
+ 3 diárias na Pousada Lusitana com 
café da manhã.

Natal
4 dias - Saídas diárias
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JUROS83,REAIS

À vista R$ 830. Passagem aérea + 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
+ 3 diárias no Hotel Yak com café.

Fortaleza
4 dias- Saídas diárias
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JUROS  82,REAIS

À vista R$ 820. Passagem aérea 
+ transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
+ 3 diárias no Hotel Boreas com café + 
passeio pela cidade e praia do Cumbuco.

Costa do Sauípe 
4 dias - Saídas diárias
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À vista R$ 1.190. Passagem aérea + 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
+ 3 diárias no Sauípe Fun com Sistema 
Tudo Incluído.

Porto Seguro
8 dias - Saídas diárias
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À vista  R$ 790. Passagem aérea + 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
+ 7 diárias no Hotel Oceano Porto + passeio 
pela cidade + centro de lazer Tôa-Tôa.

As melhores ofertas estão na CVC.

Nicole Perlroth
Jeff Larson
Scott Shane
THE NEW YORK TIMES
WASHINGTON

A Agência de Segurança Na-
cional (NSA) dos EUA man-
tém uma prolongada guerra
secreta contra a criptografia,
usando supercomputadores,
estratagemas técnicos, or-
dens judiciais e persuasão a
empresas para minar as prin-
cipais ferramentas que prote-
gem a privacidade das comu-
nicações do dia a dia na inter-
net, segundo documentos di-
vulgados ontem por The New
York Times e pelo diário britâ-
nico The Guardian.

A agência contornou ou deci-
frou boa parte da criptografia
que guarda sistemas globais de
comércio e bancários, protege
dados sensíveis como segredos
comerciais e registros médicos,
e garante automaticamente o si-
gilo de e-mails, buscas na web,
bate-papos e telefonemas de
americanos e de outros cida-
dãos mundo afora, como mos-
tram os documentos obtidos pe-
los jornais.

Muitos usuários supõem que
seus dados estão a salvo de olha-
res bisbilhoteiros, incluindo os
do governo, e a NSA pretendia
que essa percepção se mantives-
se. A agência dos EUA trata os
sucessos recentes em decifrar
informações protegidas como
um de seus segredos mais bem
guardados – restrito aos autori-
zados a operar um programa al-
tamente secreto com o nome
de código “Bullrun”, segundo
documentos fornecidos por Ed-
ward Snowden, o ex-agente ter-
ceirizado da NSA.

A partir de 2000, à medida
que ferramentas de criptogra-
fia gradualmente cobriam a
web, a NSA investiu bilhões de
dólares numa campanha para
preservar sua capacidade de mo-
nitoramento clandestino. A
agência perdeu uma batalha ju-
rídica pública nos anos 90 para
inserir sua própria “porta dos

fundos” – meio de acesso direto
– em toda codificação, ela par-
tiu para atingir o mesmo objeti-
vo às escondidas.

A agência, segundo os docu-
mentos e entrevistas com auto-
ridades do setor, mobilizou
computadores ultra velozes fei-
tos sob encomenda para deci-
frar códigos, e passou a nego-
ciar com empresas de tecnolo-
gia nos EUA e no exterior para
construir pontos de entrada em
seus produtos. Os documentos
não identificam quais compa-
nhias participaram.

A NSA invadia alguns compu-
tadores para capturar as mensa-
gens antes de elas serem codifi-
cadas. E a agência usava sua in-
fluência como a mais experien-
te criadora de códigos do mun-
do para implementar secreta-
mente fragilidades nos padrões
de criptografia seguidos por de-
senvolvedores de hardware e
software em todo o mundo.

Capacidade. “Nas últimas dé-
cadas, a NSA empreendeu um
esforço agressivo para decifrar
tecnologias de criptografia usa-
das na internet”, informa um
memorando de 2010 que des-
creveu as realizações da NSA pa-
ra agentes de sua similar britâni-
ca, o Government Communica-
tions Headquarters, ou GCHQ.

“As capacidades criptoanalíti-
cas estão agora se tornando onli-
ne: vastas quantidades de da-
dos criptografados de internet,
que vinham sendo despreza-
dos, agora são exploráveis.”
Quando analistas britânicos fo-
ram informados sobre o progra-
ma, outro memorando afirmou
que “os que ainda não tinham
sido informados ficaram estar-
recidos”.

Um documento deixa claro
que o esforço segue forte. “Esta-
mos investindo em capacidade
criptoanalítica inovadora para
derrotar criptografias rivais e
explorar o tráfego de internet”,
escreveu o diretor de inteligên-
cia, James Clapper, em seu pedi-
do de orçamento.

Nos últimos meses, docu-
m e n t o s r e v e l a d o s p o r
Snowden descreveram o alcan-
ce da NSA na coleta de vastas
quantidades de comunicações
em todo o mundo. Os documen-
tos sobre codificação agora
mostram, com detalhes, como
a agência trabalha para que pos-
sa interpretar a informação que
coleta.

O sucesso da agência ao der-
rotar a proteção privada da crip-
tografia não muda as regras que
proíbem a vigilância, sem man-
dado judicial, de e-mails ou tele-
fonemas de americanos. Mas
mostra que a agência não está
disposta a ser limitada por tec-
nologias de privacidade. As re-

gras da NSA permitem que a
agência armazene qualquer co-
municação criptografada, do-
méstica ou estrangeira, pelo

tempo que ela precisar para ten-
tar decifrá-la ou analisar suas ca-
racterísticas técnicas.

A NSA, que se especializou

em decifrar códigos desde sua
criação em 1952, vê essa tarefa
como essencial para sua mis-
são. Se ela não decifrar as men-

sagens de terroristas, espiões
estrangeiros e outros adversá-
rios, os EUA estarão em risco,
segundo dirigentes da agência.

Nas últimas semanas, o gover-
no recorreu às agências de inte-
ligência para obter detalhes das
comunicações entre líderes da
Al-Qaeda e mensagens de auto-
ridades sírias sobre o ataque
com armas químicas em Damas-
co. Se essas comunicações pu-
dessem ser ocultadas por uma
criptografia inviolável, dizem
agentes da NSA, a agência faria
seu trabalho.

Especialistas, porém, dizem
que a campanha da NSA pode
ter consequências indesejadas.
Eles dizem que a agência está
trabalhando com objetivos an-
tagônicos aos de sua outra mis-
são importante, separado do
monitoramento secreto: garan-
tir a segurança das comunica-
ções americanas.

“O risco é que, quando se
constrói uma porta dos fundos
em sistemas, você não é o único
a explorá-la”, disse Matthew
Green, pesquisador em cripto-
grafia na Universidade Johns
Hopkins. “Essas portas podem
funcionar contra comunica-
ções americanas também.”

À vista da Casa Branca. Segundo documentos divulgados pelo ex-agente da CIA Edward Snowden, americanos e britânicos têm
capacidade de decifrar sistemas de criptografia que deveriam resguardar e-mails, transações bancárias e conversas telefônicas na rede

● NSA conseguiu decodificar as ferramentas mais comuns de proteção online, 
mostram documentos fornecidos por Edward Snowden

QUEBRANDO CÓDIGOS

HTTPS
Protocolo de Transferência de 
Hipertexto Seguro
Método padrão para encriptar 
senhas e dados financeiros 
quando uma informação é 
enviada de um computador para 
um servidor. Também é utilizado 
em redes sociais, como o 
Facebook e o Twitter, e em 
servidores de e-mail

TLS/SSL
Camada de transporte segura
Meio mais comum de tornar 
seguras informações enviadas 
pela internet e servidores 
internos

Voip encriptado
Protocolo de voz sobre internet 
seguro
Comum em programas como o 
Skype e o FaceTime, assegura 
que os usuários façam 
chamadas em vídeo e por 
telefone em meio seguro. 
Segundo os documentos de 
Snowden, a NSA tentou com as 
empresas obter os meios para 
decifrar os códigos de 
encriptação

Chat seguro
Disponível em programas como 
o Adium ou em softwares 
agregados a comunicadores 
populares, como o  antigo MSN. 
Fornece uma comunicação 
segura entre os dois 
participantes da conversa, que 
não pode ser codificada 
enquanto a mensagem trafega 
pela rede

SSH
Cápsula segura
Para computadores Mac e com 
sistema Linux, é o sistema 
padrão para acessar um 
computador remotamente

INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTE: NYTIMES

VPN
Redes virtuais privadas
Usadas por empresas para 
permitir que seus 
funcionários tenham acesso 
às suas redes internas de 
locais externos.  Cria uma 
espécie de ‘túnel’ por meio de 
uma rede púbica
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A11.




