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Na cidadezinha de Bluffdale. de 
7500 habitantes, a menos de 
40 quilômetros de Salt Lake 
City, no estado de Utah, o go

verno americano está dando os retoques 
finais no maior complexo de espiona
gem eletrônica já construído. O prédio, 
que abrigará as instalações da Agência 
de Segurança Nacional (NSA na sigla 
em inglês), terá 90000 metros quadra
dos de área, maior do que um estádio de 
futebol, e custará 2 bilhões de dólares. 
Seu interior será recheado com milha
res de servidores administrados por su
percomputadores. A capacidade de ar
mazenagem somada atingirá 1 yotta-
byte, o suficiente para guardar todo o 
conteúdo digital criado pela humanida
de por 500 anos. É ali. no maior banco 
de dados num só local, que a NSA man
terá os dados coletados por seus progra
mas de espionagem nos Estados Unidos 
e no exterior. 

A espionagem da NSA não é do tipo 
tradicional, aquela de infiltrar agentes em 
instalações secretas em busca de docu
mentos secretos. O espião não é físico e. 
sim. um programa de computador dotado 
de algoritmos capazes de coletar, organi
zar e decifrar dados digitalizados que cir
culam pela internet em forma de bytes. A 
lógica é simples. A internet é rastreada, 
uma imensa quantidade de dados é arma
zenada e fica disponível para a análise 
dos espiões. Em teoria, nada escapa: e-
mails. salas de bate-papo, vídeos, fotos, 
arquivos, ligações telefônicas, transfe
rência de arquivos, videoconferências, 
contas bancárias, o perfil no Facebook e 
os 5 bilhões de buscas realizadas por dia 
no Google. O monitoramento é feito den
tro e fora dos Estados Unidos. 

O vazamento de documentos sobre o 
trabalho de espionagem da NSA, feito 
por Edward Snowden. ex-analista da 
agência, agora exilado na Rússia, pôs 
em evidência dois desses programas es
piões: o Prism e o Fairview. O primeiro 

coordena softwares que procuram por 
informações em servidores de empresas 
americanas, como o Google e a Apple. 
E-mails. mensagens em redes sociais, 
sites, qualquer conteúdo, são vasculha
dos em busca de palavras e expressões 
associadas com a atividade terrorista. O 
funcionamento do Fairview é similar, 
mas seu foco está no exterior. As últimas 
revelações do baú de documentos entre
gues à imprensa por Snowden mostram a 
facilidade com que a NSA espionou as 
comunicações feitas pelos presidentes 
do Brasil e do México. 

O trunfo da espionagem americana 
não está na captura da montanha de da
dos que circulam livremente pela internet. 
"O desafio é o que chamamos de "achar 
a menor agulha do palheiro'", disse a 
VEJA o americano William Binney. que 
foi diretor técnico da NSA e saiu por 
discordar de seus métodos (veja o qua
dro napág. ao lado). Depois de acumu
lar informações, a agência utiliza soft
wares de Big Data, guiados por algorit
mos capazes de. por meio de variáveis 
estabelecidas, buscar por dados e indi
víduos suspeitos na web. Se um agente 
da NSA quiser saber para quem telefo
na um terrorista que viva numa determi
nada cidade do Afeganistão, poderá 
programar o computador para avisar 
sempre que uma ligação ou um e-mail 
tiver origem naquela localidade. A liga
ção pode ser seguida até o destinatário, 
e não há dificuldade em ler o conteúdo 
de uma mensagem. 

Também é difícil quebrar a cripto
grafia, códigos que protegem os dados. 
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Para fazer isso. a NSA tem acesso à 
criptografia utilizada nos serviços do 
Google, do Yahoo! e de outras empresas 
americanas. Não se sabe se elas colabo
ram ou não com os espiões. O Google e 
o Facebook garantem que não. Apesar 
das revelações de Snowden, muito do 
que se sabe sobre os métodos e os recur; 
sos da NSA se baseia em conjunturas. É 
possível que a agência simplesmente 
grampeie os cabos dos servidores ou 
acesse os dados que entram ou saem dos 
computadores dessas empresas. 

Para espionar um alvo específico, 
como a presidente Dilma, a NSA recor
re a um programa chamado DNI Selec-
tors. cuja função é decifrar a criptografia 
dos dados e quebrar os protocolos de 
proteção de e-mails e ügações telefôni
cas. O que o governo brasileiro pode 
fazer para evitar que as comunicações 
da Presidência voltem a ser espionadas? 
Não surgiu, até agora, proposta minima
mente eficiente. O Ministério das Co
municações cogita obrigar empresas 
estrangeiras a instalar no Brasil data 
centers. onde ficariam os servidores. 
Outra proposta é criar um serviço nacio
nal de e-mails. Ambas as providências 
seriam inúteis, pon
tuou o engenheiro Ra-
phael Labaca. da Eset, 
empresa internacional 
de segurança de infor
mações: "Para um ha-
cker, tanto faz se o 
servidor está nos Esta
dos Unidos, no Brasil 
ou na Indonésia". 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 37, p. 70-71, 11 set. 2013. 




