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O Vale do Silício contra a NSA

D anem-se esses caras. Com esta frase, o enge-
nheiro Brandon Downey, do Google, se refe-
riu à turma da Agência Nacional de Seguran-

ça, aNSA. É umpost público, noGoogle Plus, rede so-
cial da empresa. Downey é um dos principais envol-
vidos com a segurança das propriedades Google. E,
de gentil, seu texto de nove parágrafos não tem nada.
Já de início, a palavra que ele usa em inglês para dizer
“danem-se” é mais forte. Começa com F.
“Vi exércitos de computadores robôs tentando der-

rubar o Google”, ele segue. “Vi gangues criminosas
descobrindo formas de instalar vírus. Vi governos
opressores utilizando-se de hackers estatais para en-
contrar dissidentes. Mas, mesmo desconfiando que
isso acontecia, tudome deixa terrivelmente triste. Es-
tou triste porque acreditava nos Estados Unidos.”
O artigo é do dia 30 de outubro e se refere a uma

matéria publicada no Washington Post naquela ma-
nhã. Ela mostrava como a NSA desviava o tráfego de
dados interno doGoogle e do Yahoo! para interceptar
informação. É um serviço tecnicamente complexo.
Um slide da apresentação tornada pública pelo Post
fez tocar o alarme na sede do Google, em Mountain
View. Lá estava um trecho de informação que tornava
óbvio que, sim, a agência de espionagem de dados
entrou mais fundo do que era conhecido.
Google e Yahoo!, assim como inúmeras outras em-

presas de peso pesado doVale do Silício, têm servido-
res espalhados por todo o mundo. E, muitas vezes,
não se utilizam da internet pública para trocar dados
entre estes servidores. Usam, isto sim, cabos privados
e protocolos próprios. Ou seja, não falam a língua téc-
nica na qual a internet se baseia. Usam outra, propri-
etária, que é mais ágil para seus propósitos.
Os repórteres do jornal perguntaram ao diretor da

NSA, general Keith B. Alexander, se a agência havia
“entrado nos bancos de dados mundiais de Yahoo! e
Google”. Calculadamente, ele respondeu “Isto jamais
ocorreu, a NSA não en-
trou em quaisquer ban-
cos de dados, seria ile-
gal fazermos isto.”
A resposta parece cla-

ra feito água. Não é. A
NSA realmente não po-
de violar servidores
sem autorização dos
donos ou de juiz. O tru-
que é outro: o que ela
interceptou foram os
dados que trafegavam
entre um servidor e ou-
tro, dentro das redes
privadas de ambas as
empresas.
A agência usa um se-

gundo truque. Quando
a legalidade do que pre-
tende fazer é dúbia nos
EUA, utiliza-se do
Quartel General de Co-
municações Governamentais, GCHQ na sigla em in-
glês, seu equivalente britânico. A operação de espio-
nagem, portanto, é compartilhada entre os países.
“Os pacotes apresentados nos slides (do Post) mos-

tram um processo de replicação de bancos de dados
nos quais trabalhei por mais de dois anos” escreveu,
também no Google Plus, outro engenheiro. O inglês
Mike Harn. “Desdenhamos este sistema para deixar
os criminosos do lado de fora. Não há como ser ambí-
guo aqui”, ele disse. “Vivemos em ummundo no qual
as leis servem para as pessoas miúdas. Ninguém no
GCHQounaNSA jamais se porá perante um juiz para
responder por esta subversão do processo judicial em
escala industrial.”
Nem Harn, nem Downey, escreveram em nome do

Google, seu empregador. Eric Schmidt, ex-presidente
e hoje responsável pela relação da empresa como go-
verno, o faz. “É ultrajante”, ele disse. Outrageous, em
inglês. A revista eletrônica Salon sugere que há uma
ponta de hipocrisia. Há alguns anos, o mesmo Sch-
midt havia sugerido que aqueles sem ter o que escon-
der não precisavam temer espionagem. Agora, desco-
bre-se, expostos à espionagem são todos.
Inicialmente, o Vale do Silício reagiu timidamente

às revelações de Edward Snowden que, contratado
pela NSA, revelou ao repórter Glenn Greenwald a ex-
tensão da espionagem. Os dados entregues por
Snowden não foram todos revelados ainda. Nas últi-
mas semanas, provocaram algumas das piores rusgas
diplomáticas entre Barack Obama e seus pares euro-
peus. Agora também começam a gerar desconforto
maior no Vale. Talvez a indústria tivesse, inicialmen-
te, a intenção de colaborar, ainda que discretamente.
Mas o resultado inevitável é um desastre para sua
imagem. Começaram a rebater. l

Dois engenheiros do Google escreveram
fortes mensagens contra a espionagem.
O Vale está em pé de guerra.

twitter: @pedrodoria

1
Revelações do Washington
Post provam que a NSA
espionou internamente
Google e Yahoo!

2
Os responsáveis pela
segurança do Google
sentiram-se pessoalmente
atingidos pelo vazamento.

3
No Vale, inicialmente,
responderam de forma
discreta à espionagem.
Agora, isso mudou.
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Pioneiro da web se desfez
de 2,8milhões de
papéis da empresa

-NOVA YORK- A empresa de inves-
timentos de Marc Andreessen,
um dos diretores do Facebook
e cocriador do lendário nave-
gador Netscape, vendeu um
terço de sua participação na
maior rede social on-line do
mundo, de acordo comumdo-
cumento regulatório divulga-
do recentemente.
A Andreessen Horowitz

vendeu 2,28 milhões de ações
no dia 6 de novembro por en-
tre US$ 49 e US$ 50 por papel,
de acordo com um documen-
to entregue à Securities and
Exchange Comission (SEC, a
Comissão de Valores Mobiliá-
rios dos EUA). A empresa ain-
da detém 4,57 milhões de
ações do Facebook.
A porta-voz da Andreessen

Horowitz, Margit Wennma-
chers, declarou à imprensa
que a tese de investimento da
empresa na rede de Mark
Zuckerberg foi bem-sucedida
—mas que a companhia ainda
acreditava muito no Facebook
e por issomanteve grande par-
te de suas ações.
Marc Andreessen, cujo

browser Netscape foi adquiri-
do pela America On Line
(AOL) em 1999, investiu em al-
gumas das mais conhecidas
start-ups dos EUA, comooPin-
terest e o Foursquare. l

Diretor do Facebook
vende um terço
de ações da rede
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-SAN FRANCISCO- Para os executi-
vos de tecnologia que medem
as flutuações do mercado para
as startups do Vale do Silício, a
oferta pública inicial (IPO, na
sigla em inglês) do Twitter en-
viou uma mensagem podero-
sa: velocidade máxima à fren-
te. Cerca de doze empresas
privadas estão avaliadas em
mais de um bilhão de dólares,
e muitas delas já estão man-
tendo conversas informais
com banqueiros. Agora, mui-
tas — incluindo a Box, Square
eAirbnb—devemacelerar seu
processo de IPO, de acordo
com fontes do mercado.
A falta de lucro do Twitter

provou não ser um obstáculo
para levantar pouco mais de
US$ 2,1 bilhões em seu IPO. O
atual preço de ações em quase
US$ 41 dá à empresa um valor
de mercado de US$ 22 bilhões.
Isso abre a porta para outras

grandes empresas privadas,
incluindo a Square, a compa-
nhia de pagamentos criada pe-
lo cofundador do Twitter Jack
Dorsey, que começou a explo-
rar a possibilidade de uma
oferta inicial no ano que vem,
de acordo com o “Wall Street
Journal”.
A aceitação do mercado ao

Twitter chega em um período
calmo para o mercado de
ações americano. Ofertas pú-
blicas geralmente desacele-
ram perto do feriado de Ação
de Graças, um dos maiores
nos Estados Unidos, e não se

iniciam de novo até fevereiro
ou março do ano seguinte.
As ações do Twitter foram

declaradas elegíveis para in-
vestimento por fundos islâmi-
cos, segundo os IdealRatings,
uma empresa que analisa as
ações de todo o mundo para
determinar se cumprem os
princípios muçulmanos.
A IdealRatings disse que

analisou o Twitter a pedido de
gestores de grandes fundos e
investidores particulares. O
preço da ação da empresa de
mídia social disparou na es-
treia na Bolsa de Nova York na
semana passada.
Gestores de fundos islâmicos

seguem diretrizes que proí-
bem investimentos em empre-
sas envolvidas com tabaco, ál-
cool e jogos de azar. E uma vez

que o Islã desaprova especula-
ção monetária, eles também
evitam empresas que cobram
juros ou têmníveis elevados de
dívida. O Twitter se junta a ou-
tras grandes empresas de tec-
nologia dos Estados Unidos,
incluindo Google e Microsoft,
ao ser considerado dentro dos
princípios islâmicos pela Ide-
alRatings, uma empresa com
sede na Califórnia que oferece
serviços de triagempara gesto-
res de grandes fundos.
Entre os grandes grupos que

tiveram suas ações vetadas por
não estarem de acordo com os
princípios islâmicos estão o
Citigroup, por causa da co-
brança de juros, e o grupo
LVMH, especializado em pro-
dutos de luxo, porque produz
bebidas alcoólicas l

Depois do Twitter, outras
empresas vão abrir capital
Box, Square e Airbnb já negociam com grandes bancos
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Aprovadas. As ações do Twitter estão liberadas para fundos islâmicos
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Assunto tranca pauta de
votação na Câmara há

duas semanas

-BRASÍLIA- O líder do PROS, Gi-
valdo Carimbão (AL), afirmou
ontem que o governo vai fazer
uma maratona de reuniões
com os partidos aliados hoje
na Câmara para tentar destra-
var os nós do projeto doMarco
Civil da Internet. Carimbão
participou do encontro de lí-
deres da base comosministros
Ideli Salvatti (Relações Institu-
cionais) e José Eduardo Cardo-
zo (Justiça) no Palácio do Pla-
nalto para avançar no assunto,
que tranca a pauta de votações
da Câmara há duas semanas.
O relator do projeto, deputado

AlessandroMolon (PT-RJ), estará
nos encontros com os blocos
partidários, juntamente comIde-
li e Cardozo. A primeira reunião
será do governo como bloco PP-
PROS. Em seguida os ministros
encontramcomosdeputadosdo
PSC e PDT e, depois outros dois
encontros com blocos aliados. A
estratégia foi usada com êxito na
pré-votação da reforma do códi-
go do processo civil.
—Meus partidos têm alguns

deputados com algumas dúvi-
das. Então se superarmos os
problemas dos nossos deputa-
dos, junto com o relator, avan-
ça — apontou Carimbão.
O líder do PMDB, deputado

Eduardo Cunha (RJ), um dos
principais críticos à neutralida-
de de rede — ponto que o go-
verno não abremão—, teve en-
contro privado com Cardozo. l

Governo tenta
acordo para
votar Marco
Civil da Internet
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 nov. 2013, Economia, 23.




