
PARECE SER MAIS FÁCIL PARA A
Petrobras perfurar o solo rochoso
a mais de 7.000 metros de pro-

fundidade, à procura de óleo e gás, que
evitar um simples furto. Há um mês, foi
descoberto o sumiço de quatro laptops,
dois pentes de memória e dois discos
rígidos com dados sigilosos sobre um
promissor poço na Bacia de Santos.
O equipamento teria sido furtado de
dentro de um contêiner sob responsa-
bilidade da Halliburton (uma empresa
americana que presta serviços à brasi-
leira), transportado de navio e depois
de caminhão até Macaé, Rio de Janeiro.
O presidente Lula afirmou que o caso
tem "fortes indícios" de espionagem in-
dustrial. Mas, até agora, a Polícia Fede-
ral, a Agência Brasileira de Inteligência

(Abin) e a empresa alimentam a lista de
perguntas em torno do crime.

Quando aconteceu o furto?
A Polícia Federal sabe que o contêiner

com os equipamentos deixou a Bacia de
Santos no dia 18 de janeiro e chegou ao Rio
no dia 25. Depois de passar quatro dias no
porto, foi levado de caminhão pela trans-
portadora Transmagno para uma unida-
de da Petrobras em Macaé, aonde chegou
no dia 30. A partir daí, há discordâncias
até dentro da PF. A delegacia de Macaé
diz que o contêiner saiu do Rio no dia
30 e chegou no mesmo dia a Macaé. A
superintendência no Rio afirma que a
saída foi um dia antes e
o caminhão teria per-
noitado em um posto de
gasolina, sem nenhuma
segurança. O arromba-
mento só teria sido desco-
berto no dia 1a de fevereiro.

equipamentos foram levados de dentro do
contêiner sob responsabilidade da Halli-
burton. Contrariando essa versão, o geren-
te Reginaldo Mattos, da Halliburton, disse
à PF que parte dos equipamentos teria sido
roubada dias antes, de um galpão a 150
metros do contêiner. O registro feito pela
Petrobras no dia ls de fevereiro, na sede
da PF no Rio, lista todas as peças roubadas
como se o furto tivesse acontecido num
único lugar. O mistério aumenta quando
se sabe que, no primeiro furto, os ladrões
tinham levado um computador com a có-
pia exata de um dos discos rígidos levados
no segundo furto.

De onde foram roubados
os dados, afinal?

Até a semana passada,
persistia a versão de que os

Por que laptops com dados
estratégicos foram transpor-
tados de navio e caminhão?
Esse é o procedimento?

Não. Desde o transporte até
a armazenagem dos computa-
dores (leia o quadro napróxima
página), a operação parece sal-
picada de falhas de segurança.
"Informações sensíveis jamais
deveriam estar em laptops
dentro desses escritórios



móveis", diz Roberto Mayer, presidente
da seção paulista da Associação das Em-
presas Brasileiras de Tecnologia da Infor-
mação, Software e Internet. O advogado
António Menezes, ex-diretor de Serviços
da Petrobras, também acha
a história estranha. "Nunca
fizemos transporte físico de
dados na área de engenha-
ria e tecnologia de infor-
mação", afirma. Em geral,
os dados são transmitidos
por satélite para a sede da
Petrobras, no Rio, e depois
apagados dos computa-
dores. "O que era material,
sim, seguia em contêineres.
Informações digitalizadas,
se fossem transportadas fisicamente, eram
colocadas em discos rígidos numa maleta
e levadas diretamente de helicóptero até a
sede." O jornal O Globo revelou a insegu-
rança do transporte por contêiner: uma
chave de cadeado comum poderia abrir
todos os 40 contêineres sob responsabi-
lidade da Halliburton.

É espionagem industrial?
Para o perito Isaac Morais, do Núcleo de

Criminalística da Polícia Federal no Rio,
um espião faria de outro jeito, para ocul-
tar a ação: em vez de levar discos e laptops,

apenas copiaria os dados. A
Polícia Federal trabalha com
a hipótese de espionagem.
"Havia material de escri-
tório e alguns laptops (no
contêiner). Se o criminoso
privilegiou o roubo destes,
isso nos leva a descartar a
hipótese de roubo comum",
afirma o superintendente da
PF no Rio, Valdinho Jacinto
Caetano. Outro indício de es-
pionagem e que só um con-

têiner foi arrombado, como se os ladrões
soubessem exatamente o que procuravam.

Por que a Petrobras evita falar?
Mesmo sendo uma empresa de capital

aberto e que deve satisfação a seus acionis-
tas, até a quinta-feira a Petrobras ainda não
tinha se pronunciado oficialmente. Obriga-

do pelo presidente Lula a comentar o caso,
o presidente da Petrobras, José Sérgio Ga-
brielli, disse: "O transporte de dados é feito
on-line". Mas a Polícia Federal confirmou
que os computadores continham dados
sobre a reserva gigante de gás natural de
Júpiter, que permitirá ao Brasil ser auto-
suficiente em gás.

Um diretor da Petrobras, que pediu para
não ser identificado, disse que a empresa
está fazendo uma investigação interna
para saber se o furto foi uma tentativa de
impedir os leilões de áreas de exploração e
produção de petróleo, que deverão ocorrer
nos próximos meses. Haveria um grupo
"nacionalista xiita" dentro da empresa, con-
trário à concessão dessas áreas à iniciativa
privada. "São pessoas que têm acesso livre
a áreas estratégicas e podem ter feito isso
para tumultuar o processo", afirma esse
diretor. Para ele, a intenção dos sabotado-
res seria colocar os leilões sob suspeita de
vazamento de informação. O Ministério
Público recomendou à Agência Nacional de
Petróleo que suspenda os novos leilões até
que as investigações cheguem ao fim.
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