
As agências de inteligência 
existem para roubar segre
dos, e para tanto precisam 
infringir as leis de outros 
países. Grande parte do fa

latório em torno das revelações de Edward 
Snowden, o ex-administrador de sistemas 
da Agência de Segurança Nacional (NSA, 
em inglês) dos Estados Unidos, hoje exila
do na Rússia, não menciona esse fato. Mas 
seus últimos vazamentos, publicados em 
5 de setembro no jornal inglês The Guar
dian e em outros veículos, salientam ou
tro aspecto do trabalho da NSA.

A agência, com sua contrapartida bri
tânica GCHQ, não apenas tenta decifrar 
os códigos da comunicação privativa na 
internet como também os sabota. A tá
tica, supostamente, inclui minar os ór- 
gãos-padrão oficiais e subornar gran
des companhias de tecnologia da infor
mação, se necessário até por meio da 
infiltração nessas empresas. O objeti
vo é inserir “portas dos fundos”: falhas 
ocultas para facilitar a bisbilhotagem. O 
New York Times cita um documento da 
GCHQ, segundo o qual a NSA “conduziu 
um esforço agressivo em várias frentes 
para burlar tecnologias de criptogra
fia amplamente utilizadas na internet”.

Vastas quantidades de dados criptogra
fados, antes descartados, hoje são “ex
ploráveis”.

Pesquisadores e defensores das li
berdades civis há muito tempo suspei
tavam da intenção de policiais e espiões 
tomarem medidas para impedir o aces
so de indivíduos aos códigos invioláveis 
que os computadores modernos são ca
pazes de criar. Estes trazem privacida
de, mas dão um grande campo de ação 
aos bandidos. Na década de 1990, os EUA 
classificaram a criptografia como uma 
arma e só permitiam a venda de versões
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enfraquecidas no exterior. Espiões oci
dentais teriam instalado “portas dos 
fundos” em equipamentos vendidos pe
la Crypto, firma suíça que exportou para 
os governos da Líbia e do Irã (a empresa 
negou o fato). Algumas versões para a ex
portação do Lotus Notes, um conjunto de 
programas rivais do Microsoft Windows, 
vieram com o sigilo atenuado. Em 1999, 
pesquisadores descobriram um softwa
re de assinatura digital com o nome sus
peito, “_NSAKEY”, em algumas versões 
do Microsoft Windows (a empresa negou 
ser uma porta dos fundos).

Depois das últimas revelações, espe
cialistas tentam entender o que os es
piões podem ter feito, qual criptografia 
foi afetada e o que acontecerá agora. De 
maneira intrigante, o próprio Snowden 
disse: “Sistemas de criptografia forte 
adequadamente implementados são uma 
das poucas coisas em que você pode con
fiar”. A questão é o que ele quer dizer com 
“adequadamente implementados”.

“Antes que isso acontecesse, divagar 
sobre as portas dos fundos do governo ti
nha um quê de teoria da conspiração”, diz 
Matthew Green, da Universidade Johns 
Hopkins. “Mas hoje é exatamente o con
trário... Tudo é suspeito.” Os indivíduos 
se perguntam onde não existem portas 
dos fundos, em vez de onde elas existem. 
Green vê três tipos possíveis de ataques: 
aos padrões criptográficos, ao software 
e ao hardware.

Na teoria, os padrões deveriam ser os 
mais difíceis de subverter. Eles definem 
a matemática e as técnicas usadas pelos 
esquemas de codificação. E são testados 
por criptógrafos acadêmicos e de agên
cias do governo (inclusive apropria NSA, 
em seu papel de assessora) para garan
tir sua força.

Mas a agência fez algumas recomen
dações estranhas ao longo dos anos. A 
criptografia depende de números alea

tórios. Estes são difíceis de gerar em 
computadores, que decididamente são 
máquinas não aleatórias. Tornar os ge
radores de números aleatórios menos 
aleatórios seria uma maneira sutil de 
minar o sigilo. Em 2006, a NSA apoiou 
um gerador de números aleatórios mil 
vezes mais lento que seu concorrente 
mais próximo. Os pesquisadores depois 
encontraram um problema capaz de en
fraquecer qualquer criptografia que de
pendesse dele.

A criptografia também depende das 
chamadas “funções de alçapão”, ope
rações matemáticas fáceis de fazer em 
uma direção, mas virtualmente impossí
veis de reverter. Um método comum ba
seia-se na suposta dificuldade de encon
trar os fatores primos de números enor
mes. Mas a NSA (e muitos pesquisado
res de segurança) tem usado novos có
digos baseados em um tipo diferente de 
matemática a envolver curvas elípticas. 
Essa criptografia deveria ser mais forte 
e menos exaustiva no plano computacio
nal. Mas suas equações exigem algumas 
constantes. Bruce Schneier, criptógrafo 
e comentarista de segurança, teme que 
a NSA tenha escolhido essas constantes 
de modo a tornar os códigos resultantes 
vulneráveis àdecodificação. Ele salienta 
que não tem provas, mas diz: “Acho que 
é um bom palpite de que a NSA sabe algo 
sobre curvas elípticas que não sabemos. 
Por isso não confio neles”.

0 software poderia ser ligeiramente 
mais fácil de sabotar. Um dos conjuntos 
criptográficos mais usados na internet é 
escrito pela Microsoft. Outros vazamen
tos indicam que a empresa foi submeti
da a considerável pressão jurídica da in
teligência americana. Seu código era “de 
fonte fechada”, o que significa que é difí
cil para forasteiros verem como os pro
gramas funcionam. Há muitos softwa- 
res de “fonte aberta” cujo código é aberto
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para qualquer um examinar e que deve
riam oferecer um pouco mais de seguran
ça. Aqui também surgem falhas. Um ge
rador de números aleatórios em Debian, 
versão do sistema operacional de fon
te aberta Linux, apresentou problemas 
durante quase dois anos antes de ser lo
calizado em 2008. Quantos desses bugs 
são acidentais?

Um hardware inconfiável é ainda 
mais difícil de encontrar. Os roteadores 
e switches que controlam o tráfego pela 
internet são geralmente criados por fir
mas americanas. Eles também são infes
tados por pragas (uma grande foi encon
trada em 2011). Os próprios chips têm 
milhões de transistores e softwares com
plexos embutidos. Inspecionar um deles 
minuciosamente é muito difícil e caro. A 
Intel, maior fabricante de chips do mun
do, inclui um gerador de números alea
tórios em seus produtos. Steve Blank, ve
terano do Vale do Silício, perguntou em 
público se os espiões americanos pode
riam ter modificado esses chips (com ou

sem o conhecimento da Intel) para tor
nar os números menos aleatórios. A Intel 
diz: “Nós não incluímos portas dos fun
dos ou qualquer outro acesso não auto
rizado em nossos produtos”.

Mas o que antes parecia paranóia hoje 
é uma preocupação crescente. O palpite 
de Schneier: “A probabilidade é quase ze
ro de que a NSA não tenha tentado influir

nos chips da Intel”. Em 2012, um trabalho 
de dois pesquisadores britânicos descre
veu uma aparente porta dos fundos gra
vada em um chip projetado por uma fir
ma americana chamada Actel e fabricado 
na China. 0 chip é amplamente usado em 
aplicativos militares e industriais. O dis
positivo, diz a Intel, é inocente, uma fer
ramenta para auxiliar seus engenheiros 
a consertar bugs de hardware.

A NSA e seus aliados veem as coisas 
de modo diferente. Para os profissionais 
de inteligência, os esforços para compro- 
metet produtos comerciais são uma tem
pestade em copo d’água. Foi-se o tempo 
em que os adversários do país usavam 
códigos militares e diplomáticos. Hoje, 
eles também utilizam particulares. 
Assim, dizem eles, a agência natural
mente tem de mudar o enfoque de seu 
trabalho, como hoje deve visar terroris
tas individuais e líderes estrangeiros.

Os defensores das liberdades civis 
não estão convencidos. Eles querem vi
ver em um mundo onde a comunicação 
segura seja ao menos teoricamente pos
sível. Pesquisadores de segurança não 
gostam das portas dos fundos, pois elas 
poderiam ser úteis não apenas para seus 
arquitetos, mas também para malfeito
res. Se a principal proteção é a obscuri
dade, então, diante do número de entu
siastas, bandidos e espiões que invadem 
os computadores dos outros, pode se 
mostrar frágil. Se a criptografia que ga
rante o comércio ou as transações ban
cárias eletrônicas tem uma vulnerabi
lidade intrínseca, e um vilão a descobrir, 
as consequências poderão ser catastró
ficas. Os vazamentos de Edward 
Snowden devem ter colocado mais ca
çadores nessa busca. 

*©2010 The Economist Newspaper 
Limited. Todos os direitos reservados.
Fonte: The Economist, traduzido por 
CartaCapital, publicado sob licença.
O artigo original, em inglês, pode ser 
encontrado em www.economist.com
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