
Segunda-feira 14 .10 .2013 l Economia l O GLOBO l 17

O fechamento em 2 de outubro do site
Silk Road, onde se comercializava on-
line serviços e produtos ilegais— como
drogas, armas e documentos falsifica-
dos — trouxe novamente à berlinda a
existência de uma internet quase ocul-
ta, conhecida como web profunda
(deep web, em inglês). Estima-se que
essa região da rede teria até 400 vezes o
tamanho daweb visível. Um lugar onde
a privacidade é a coisa mais importan-
te. A ideia inicial da turma que criou es-
sa rede oculta era oferecer uma opção
para quem precisa navegar ou publicar
na rede sem ser rastreado por questões
de segurança.
ÉocasodosautoresdeumblogdoZim-

babwe que usam a rede Tor para poder
denunciar, sem serem identificados e pre-
sos, as barbaridades que o governo do di-
tadorRobertMugabecometenopaís.Mas
a garantia de anonimato também acabou
atraindo a atenção de quem quer burlar a
lei e comercializarmetanfetaminaon-line,
por exemplo.Ou seja, awebprofundanão
é intrinsecamenteboaoumá,mocinhoou
bandido. Porém, como qualquer novida-
de tecnológica on-line, pode ser usadape-
la turmada luzoupelosdasombra—exa-
tamente comosedeu comaprópria inter-
net que, nos primórdios, tinha o sonho
utópico de ser uma grande rede de troca
de conhecimento.
O termo foi criado pelo cientista da

web Michael K. Bergman, em 2001, no
artigo “The deep web: surfacing hidden
value” (“A rede profunda: trazendo à to-
na valores escondidos”). Nele, Bergman
explica que os dados aos quais temos
acesso pelos mecanismos de busca tra-
dicionais compõem a chamada “web da
superfície”. Logo que a internet começou
a crescer demais, surgiu a necessidade
de organizar listas de “onde fica o quê”.

Daí o aparecimento de indexadores ru-
dimentares no início da década de 90,
como os antigos Archie, Gopher e Vero-
nica, que são os precursores das máqui-
nas de busca on-line como Lycos, Alta-
vista e, mais recentemente, o Google,
que hoje é a expressão máxima do con-
ceito de pesquisa na web.
Mas esses mecanismos de busca de-

pendem de “aranhas”, programas que
pacientemente percorrem a teia (web),
testando cada link e varrendo o conteú-
do de cada página encontrada demodo
a indexá-la, tornando-a pesquisável.
Mas se um site não registra explicita-
mente sua presença na web — partici-
pando de sistemas comooDNSou sen-
do linkado por algum outro site — en-
tão ele permanece como que invisível,
só sendo acessado por quemconhece o
endereço exato.

O acesso a essas profundezas é feito
por programas específicos, que escon-
dem a identidade do usuário. A princi-
pal porta de entrada para o Sheep
Marketplace é a mesma usada no Silk
Road—o Tor, acrônimo de “The Onion
Router”, um software livre que suposta-
mente permite anonimato on-line, re-
direcionando tráfego de internet por
meio de servidores voluntários que se
propõem ocultar a identidade e a loca-
lização dos usuários.

SEGURANÇA QUESTIONADA
Quando se instala o Tor, a partir da pá-
gina oficial <www.torproject.org>, sur-
ge inicialmente uma mensagem que
faz questão de frisar que o negócio de-
les é oferecer navegação segura para
quem precisa. Mas tem gente que colo-
ca essa garantia em dúvida.

—Os servidores da rede Tor sãomanti-
dos por pessoas supostamente idôneas,
mas quem tem bolso suficientemente
fundo para financiar uma rede de servi-
dores assim são os governos — explica
umveteranoengenheirode sistemas,que
já trabalhou na Embratel, e pediu para
não ser identificado. — Quem quiser in-
terceptar não precisa dominar todos os
nodos, mas se dominar uma percenta-
gemdeles, a segurança está comprometi-
da. E uma parte desconhecida dos servi-
dores (algums dizem 10%, eu aposto
90%) são “oferecidos” por governos que
tentam rastrear quem está usando o ser-
viço. Hoje, usar Tor beira o ridículo.
Mas o Tor ainda representa forte dor de

cabeça para as agências de inteligência.
Umdosdocumentos secretos vazadospor
Edward Snowden e publicados pelo “The
Guardian”, datado de 2007 e previsto para
desclassificação só em 2037, é uma apre-
sentação PowerPoint intitulada “Tor
Stinks” (Tor Fede). Ele dá a entender que
os espiões governamentais “nunca serão
capazes de identificar todos os usuários
Tor o tempo todo”.
O documentomostra que a americana

NSAe seuparceiro britânicoGCHQ tive-
ram pouco sucesso emquebrar o anoni-
matodeusuários doTor,mas durante al-
gum tempo conseguiram algum sucesso
graças a uma versão específica do nave-
gador Firefox e a programas especiais.
Em última análise, ainda de acordo o

documento, a melhor maneira de espi-
onar possíveis usuários do Tor continu-
aria sendo simplesmente infectar seus
computadores com spywares tradicio-
nais, como keyloggers ou desviadores
de tráfego na web.
E tão logo o Silk Road sumiu, já apa-

receram sucessores, como o Sheep
Marketplace. Parece que o mal sempre
encontra um jeito de se espalhar pela
web. Leia a íntegra damatéria usando o
link <http://bit.ly/shemar> l
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O bem e o mal nas profundezas da web

Evento vai discutir a
liberdade de expressão

no continente

Representantes de emissoras de
rádio e televisão das três Améri-
cas estarão reunidos para a 43ª
Assembleia Geral da Associação
Internacional de Radiodifusão
(AIR), que vai até quinta-feira, no
Rio. Liberdade de expressão no
continente e convergência tec-
nológicaestãoentreosprincipais
temasdoevento.AAIR represen-
ta 15 mil emissoras comerciais
no continente americano.
Hoje, o Conselho Diretivo da

entidade e o presidente da AIR,
Luis PardoSaínz, se reúnemcom
osdirigentesdasdelegaçõespara
tratar das resoluções de cada pa-
ís. O presidente da Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio
e Televisão, Daniel Slaviero, vai
apresentar o Relatório de Liber-
dade de Imprensa, com casos de
violação verificados nos últimos
12meses no Brasil.
O documento vai mostrar que

a Abert registrou, em 2013, 136
ameaças a profissionais e veícu-
los de comunicação. E que ame-
nos de trêsmeses do fim do ano,
o número de jornalistas assassi-
nados quase alcança o do 2012:
cinco mortos no exercício da
profissão. Em 2012, foram seis. O
relatório inclui ataques a sedes
de empresas demídia, atentados
e censura prévia, e este ano tem
um capítulo especial dedicado a
casosocorridosdurante asmani-
festações a partir de junho. l
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