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The New York Times, 5 de Agosto de 2003 - Com novas tecnologias e muita 
persistência já é possível recuperar informações até agora inacessíveis. D urante 
toda a década de 80, Sascha Anderson, poeta, músico e empresário das letras, foi 
uma das vozes mais representativas a manifestar-se contra o governo da Alemanha 
Oriental e sua temida polícia secreta, a Stasi. Mas sua credibilidade aos poucos 
desapareceu, após o colapso do governo comunista, à medida que os boatos a seu 
respeito adquiriram o peso das evidências: Anderson era um informante do governo 
sobre as atividades de seus compatriotas dissidentes.  

A certa altura, foi comunicado de que seu arquivo na Stasi havia sido destruído. 
Mas, na realidade, foi reconstituído a partir de alguns dos milhões de pedaços de 
papel que os representantes da polícia secreta, em pânico, jogaram em sacos de 
lixo nos últimos dias do regime, no outono de 1989. Agora, se tudo correr conforme 
planejado pelo governo alemão, o conteúdo remanescente destes 16 mil sacos 
também será reconstituído.  

A avançada tecnologia de escaneamento possibilita a reconstituição de documentos 
antes considerados impenetráveis a olhos inquisidores, por vezes até mesmo 
páginas que foram reduzidas a pedacinhos do tamanho de confetes. E embora 
grande parte das informações secretas esteja armazenada pelo sistema digital, hoje 
em dia, os recentes escândalos descobertos nas grandes empresas mostraram que 
as fragmentadoras de papel ainda são muito utilizadas.  

"As pessoas as consideram máquinas quase perfeitas", disse Jack Brassil, 
pesquisador contratado pela Hewlett-Packard (HP) que trabalhou na reconstituição 
de documentos fragmentados. Se as pessoas colocam um documento em uma 
fragmentadora, "estão supondo que será irrecuperável", ele disse. "E isto não é 
verdade".  

Em sua forma mais tosca, a arte de reconstituir documentos fragmentados existe 
desde que foram inventadas as máquinas fragmentadoras. Depois da tomada da 
embaixada dos Estados Unidos em Teerã, em 1979, os invasores iranianos 
deixaram pelo chão pedaços de documentos, numeraram cada um e chamaram 
tecelões de tapetes para reconstituí-los à mão, disse Malcolm Byrne, do Arquivo de 
Segurança Nacional da George Washington University. "Para uma cultura que dá 
400 nós por polegada há séculos, não se tratou de um desafio tão grande assim", 
comentou. Os documentos reconstituídos foram vendidos pelas ruas de Teerã 
durante anos.  

Este episódio convenceu o governo norte-americano a modernizar seus 
procedimentos para a destruição de documentos. Graças à bateria de técnicas 
melhoradas, hoje informações sigilosas são reduzidas a uma polpa, e em seguida 
são pulverizadas e decompostas quimicamente. No entanto, estes métodos mais 
complexos nem sempre estão disponíveis em uma emergência, e é por isso que as 
extravagâncias da reconstituição de papel fragmentado interessam ao 
departamento de inteligência.  

"Há muito, esta é uma área de grande interesse", disse William Daly, ex-
investigador do FBI que hoje é vice-presidente da empresa de consultoria sobre 
segurança Control Risks Group. "O governo está sempre tentando estar lá na 
frente". Assim como a criptografia usada nos computadores e a invasão dos 
sistemas pelos hackers, "trata-se de uma espécie de jogo de gato e rato, no qual se 
tenta ficar um passo adiante", ele disse. "É por isso que o governo está sempre 
procurando técnicas que ajudem a garantir que seus documentos sejam 
devidamente destruídos". A moderna tecnologia de processamento de imagens 



facilitou bastante a tarefa de reconstituição. Uma companhia de Houston, a 
ChurchStreet Technology, já oferece um serviço de reconstituição de documentos. 
O fundador da companhia, Cody Ford, diz que as notícias sobre documentos 
destruídos nos recentes escândalos em grandes corporações o alertaram de que 
havia um nicho no mercado. "Três meses depois do escândalo da Enron, em 2001, 
nós já oferecíamos um serviço de reconstituição eletrônica de documentos 
fragmentados", afirmou.  

Os arquivos da Stasi são um ponto de referência muito útil para os pesquisadores 
que encaram este desafio, embora talvez mais pela escala do que pela sofisticação 
do processo de fragmentação. A maior parte dos papéis da Stasi foi rasgada 
manualmente. Os sacos de papel rasgado guardados apressadamente foram logo 
descobertos e confiscados. Em 1995, o governo alemão encomendou a uma equipe 
da cidade bávara de Zirndorf a remontagem dos arquivos da Stasi, um por um. No 
entanto, em 2001, as três dezenas de arquivistas só haviam chegado a cerca de 
300 sacos; então as autoridades começaram a procurar um outro método mais 
acelerado para a montagem dos outros 33 milhões de páginas. Quatro companhias 
se candidataram para a tarefa, entre elas a Fraunhofer IPK de Berlim, que faz parte 
do instituto de pesquisa Fraunhofer Gesellschaft, que ajudou a criar o formato de 
música MP3. O instituto está elaborando projetos para selecionar, analisar e 
arquivar os milhões de páginas até 2007.  

"É algo mais do que os algoritmos dos quebra-cabeças", disse Bertram Nickolay, 
diretor do departamento de tecnologias de segurança e de testes. De fato, o 
arquivo é um enorme saco de documentos rasgados jogados a esmo, muitos com 
trechos escritos à mão e datilografados na mesma página. A combinação de 
tecnologias em um projeto destas dimensões "está na fronteira do humanamente 
possível", disse. A taxa de precisão do seu sistema chega a 80%.  

Algumas das companhias que se apresentaram para realizar a tarefa se 
concentraram na forma, cor e perfurações dos fragmentos, enquanto outras 
optaram por sistemas que utilizavam a semântica, e buscavam palavras-chave e 
prováveis combinações de textos. O projeto da Fraunhofer combina um software de 
escaneamento inteligente com o conhecimento dos arquivistas de Zirndorf , que 
acumularam anos de experiência.  

O software da ChurchStreet analisa os esquemas gráficos que vão até a borda de 
cada pedaço. Em primeiro lugar, os encarregados colam os pedaços aleatórios 
sobre folhas de papel comuns, o que leva de três a sete minutos por página. As 
páginas são escaneadas e o software analisa os pedaços procurando combinações. 
Ford, o fundador da empresa, disse que o serviço pode recuperar até 70% do 
conteúdo de um documento, mas ressaltou que o objetivo é obter blocos de 
informação e não recriar o formato original. Os blocos são entregues ao cliente, que 
determina onde os blocos podem se encaixar no esquema geral.  

A ChurchStreet, cujos clientes são departamentos jurídicos e escritórios de 
advocacia, cobra US$ 2 mil para reconstituir um pé cúbico (0,028 m3) de 
documentos fragmentados. Um pé cúbico de fragmentos eqüivale a menos de 100 
páginas. A HP tem se concentrado no projeto de uma fragmentadora que deixa 
traços reveladores nos documentos que destrói, permitindo que sejam encontrados 
posteriormente.  
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