


Scott Silvestri, porta-voz do Bofa para 
assuntos globais, afirma não temer qual-
quer escândalo. "Há mais de um ano, o 
WikiLeaks alega ter obtido dados do 
disco rígido do PC de um executivo do 
banco. Afora as alegações, não temos evi-
dências que deem suporte a isso. E não 
temos ciência de que as novas declara-
ções do WikiLeaks digam respeito ao 
Bank of America", disse ele à 
DINHEIRO. 

Julian Assange conta, na prática, com 
uma rede internacional de informantes. 
E um deles pode ser seu funcionário. 
Pior: pode ser seu contador, seu banquei-
ro, seu advogado ou sua secretária. "O ini-
migo hoje está dentro de casa", afirma 
Vander Giordano, diretor-responsável 
pelo escritório da Kroli no Brasil. O 
modelo de atuação do WikiLeaks é muito 
semelhante ao da enciclopédia virtual 
Wikipedia. A palavra "wiki" significa, no 
jargão da internet, "colaborativo", o que 
permite a qualquer pessoa, em qualquer 
parte do mundo, submeter informações 
ao site. "Leaks", por sua vez, pode ser tra-
duzido como "vazamentos". Dessa 
forma, a empresa criada por Assange 
funciona como um grande disque-
denúncia internacional, que pode ser 
usado tanto para disponibilizar informa-
ções dos governos como do setor privado. 
A diferença é que conta com um sofisti-
cado sistema que garante o sigilo da 
fonte. E o maior paradoxo do site - fun-
dado no princípio do anonimato - é ter 
transformado seu criador numa celebri-
dade internacional, capaz de gerar atri-
tos diplomáticos em várias partes do 
mundo (leia mais na página 76). 

As informações do Departamento de 
Estado foram divulgadas em grande esti-
lo pelo WikiLeaks, em parceria com veí-
culos da mídia tradicional, como o inglês 
The Guardian, o norte-americano The 
New York Times, o espanhol El Pais e a 
revista alemã Der Spiegel. Agora, Julian 
Assange pretende começar a filtrar as 
informações que possui referentes ao 
setor privado - e que, segundo ele, são 



banco nas Ilhas Cayman Rudolf Elmer. 
Havia até contas atribuídas a políticos 
brasileiros - como a governadora do 
Maranhão, Roseana Sarney, e o senador 
não reeleito Tasso Jereissati - cuja auten-
ticidade não foi comprovada. Ouvido pela 
DINHEIRO, Elmer diz ter incluído os 
dados por "motivações éticas". Autor de 
uma novela sobre o caso, chamada 
Bankenterror, o suíço hoje se diz desapon-
tado com os rumos do WikiLeaks. "Ele se 
desviou do objetivo inicial, em função da 
personalidade de Julian Assange", diz. 
Segundo Elmer, Assange tenta se conver-
ter numa espécie de senhor do universo, 
interferindo no processo político e em 
guerras empresariais. "0 papel do site 
deveria ser o de divulgar informações de 
interesse público, e não o de projetar seu 
criador", diz ele. 

De cabelos claros, quase brancos, e pele 
pálida como um aço polido, o rosto de 
Assange é atualmente um dos mais 
conhecidos do mundo, desde que a 
Interpol o colocou na lista de procurados 
internacionais. Viver foragido não é exa-
tamente uma novidade para esse austra-
liano de 39 anos, filho de pais que tinham 
uma companhia de teatro. Desde que 
criou o WikiLeaks, ele não tem o que pode 
ser chamado de um lar. Assange viaja de 
país a país, fica em casas de pessoas que 
apoiam sua causa e com amigos dos ami-
gos. "Tenho vivido nos aeroportos estes 
dias", disse ele, em entrevista para a revis-

muito mais abundantes. Há, no 
WikiLeaks, até casos que atingem empre-
sas brasileiras. Um dossiê submetido ao 
site diz respeito ao grupo Schahin, que 
atua nos setores financeiro, de petróleo e 
de construção pesada, com receitas 
anuais próximas a R$ 500 milhões. Entre 
os documentos enviados ao site constam 
contratos das empresas Sea Biscuit, 
Soratu Drilling e Black Gold Drilling, 
constituídas nas Ilhas Cayman, um paraí-
so fiscal do Caribe. Essas companhias 
receberiam em Cayman os valores refe-
rentes aos serviços prestados no Brasil na 
área de petróleo, executados pela 
Schahin. Procurada pela DINHEIRO, a 
empresa não se manifestou sobre o caso. 

Este episódio revela uma faceta peri-
gosa do WikiLeaks: a de que o site se des-
vie do objetivo inicial - o de apenas 
garantir o livre fluxo de informações - e 
seja usado como instrumento de chanta-
gem em guerras empresariais. Há mais de 
um ano, o consultor Lúcio Funaro, acusa-
do de envolvimento no escândalo do 
Mensalão, mantém uma guerra com o 
grupo Schahin. Ambos foram sócios 
numa pequena central hidrelétrica na 
Amazônia, que se rompeu, causando pre-
juízos de mais de R$ 200 milhões a vários 
fundos de pensão. Documentos referen-
tes ao caso chegaram a ser postados no 
site YouTube, antes de serem enviados ao 
site de Julian Assange. "O fenômeno 
WikiLeaks deve ser analisado de três 
formas: pode ser um serviço gerido de 
boa-fé para garantir o livro fluxo das 
informações, pode ser usado em casos 
de chantagem; inda que as informações 
sejam corretas; e pode ser administra-
do por organizações criminosas interes-
sadas em usar o poder da informação 
para obter vantagens", disse à 

DINHEIRO o italiano Fabio Ghioni, um 

dos hackers mais conhecidos da Europa. 
Autor do livro Hacker Republic, 

Ghioni conhece bem o Brasil. Em 2004, 
ele integrava a equipe de segurança da 
Telecom Italia, que, numa ação de con-
traespionagem, conseguiu invadir os 
computadores da poderosa Kroll, dando 
início a duas das maiores operações da 
Polícia Federal: Chacal e Satiagraha. "Se 
o WikiLeaks existisse em 2004, os docu-
mentos da Kroll poderiam ter sido des-
carregados lá mesmo", diz ele. À época, 
os documentos foram entregues pelos 
italianos diretamente à Polícia Federal. 
Três anos depois, mais de 20 integrantes 
da equipe de Ghioni, conhecida como 
"tiger team", foram presos na Itália, acu-
sados de espionagem. Ghioni ainda res-
ponde a alguns processos judiciais, mas 
também se transformou num ciberati-
vista - ele também criou o site Hacker 
Republic, que, no futuro, pode vir a ser 
um concorrente ao WikiLeaks. 

Até hoje, o vazamento corporativo 
mais importante ocorrido no WikiLeaks 
envolveu um dos maiores bancos suíços: o 
Julius Baer. Contas secretas de milhares 
de correntistas foram divulgadas no site 
em 2007 pelo ex-chefe da agência do 



ta americana New Yorker, realizada na 
Islândia, em meados de 2010. Sua organi-
zação não tem endereço fixo e os funcio-
nários, milhares de voluntários, não são 
pagos. Pelo menos cinco deles se dedicam 
ao site em tempo integral. Mas os mem-
bros principais do WikiLeaks são conheci-
dos apenas pelas iniciais de seus nomes e 
se comunicam por meio de serviços onli-
ne criptografados para garantir o sigilo 
das conversas. Dessa forma, evitam o não 
vazamento de informações confidenciais 
- exatamente o contrário do que fazem 
com governos e empresas. 

Desde cedo, Assange mostrou 
habilidade com o mundo dos 
computadores. Ganhou sua 
primeira máquina com 13 
anos. Aos 16 anos, já invadia 
redes de empresas ao redor 
do mundo. A primeira delas 
foi a canadense de equipa-
mentos de redes Nortel. Em 
seu país natal, foi conside-
rado culpado em 31 inva-
sões. Mas pagou uma 
pequena multa em dinheiro 
para se ver livre das acusa-
ções. Estudante de 
matemática e física na 
Universidade de 
Melbourne, Assange 
tem grande habilidade 
de falar sobre diversos 
temas. Dorme pouco e 
às vezes esquece de se 
alimentar, o que explica 
seu rosto pálido e o 
corpo esguio, quase 
esquelético. Passa horas 
a fio na frente do com-
putador, em busca dos 
mais secretos docu-
mentos. Agora, ele ame-
aça as empresas. Será 
possível se proteger das habilidades e dos 
informantes de Assange? 

Especialistas em segurança consulta-
dos por DINHEIRO dizem que sim. E 
acredite: o maior problema não é o uso 

intensivo de tecnologia. A parte mais 
frágil de qualquer política para impedir 
vazamentos e garantir o sigilo dos 
dados são os funcionários das próprias 
corporações. "As empresas precisam 
aprender a classificar suas informações", 
diz Denny Roger, diretor da empresa 
EPSEC e membro de um comitê interna-
cional de combate a fraudes. "Só assim 
poderão protegê-las." Infelizmente, isso 
não parece ser a prática usual das com-
panhias brasileiras. Avalie o que diz 
Hugo Romeu Marcial, presidente da 

Associação Brasileira dos Analistas de 
Inteligência Competitiva 

(Abraic) e um dos maiores 
especialistas em espiona-
gem industrial do País. "O 
Brasil é o melhor lugar do 
mundo para conseguir 
informação", afirma. "As 
empresas são frágeis na 
proteção de seus dados 
estratégicos." 

A era da exposição total, 
da qual o fundador do 

WikiLeaks surge como um 
dos líderes, parece fazer com 

que as corporações pen-
sem na proteção de seus 
dados. "Abra seu pró-
prio quimono. Você vai 
ficar nu. Então, olhe 
para a sua operação e 
tenha certeza de que a 
integridade é parte de 
seus ossos", afirma Don 
Tapscott, coautor do 
livro The Naked 
Corporation (A 
Corporação Nua). 
Afinal, você pode amar 
ou odiar Assange, mas 
ele é o profeta de um 
novo tempo. E o seu 

alvo agora são as empresas. A sua compa-
nhia está preparada? 



Casa Rosada apenas como um fanto-
che do falecido marido, Néstor. O 
WikiLeaks expõe documentos que 
ridicularizam políticos poderosos 
ou colocam nações com armas 
nucleares em rota de colisão. No 
campo da anedota estão os russos 
Vladimir Putin e Dimitri Medvedev 

- o ex e o atual presidente da Rússia 
- chamados de Batman e Robin por 
diplomatas americanos. Ou que o 

presidente francês 
Nicolas Sarkozy 

se aproveitaria 

da reputação de sua mulher, Carla 
Bruni, para buscar negocios na 
América do Sul. O exemplo mais 
perigoso mostra que Israel gostaria 
que os Estados Unidos bombardeas-
sem o Irã, entre muitas outras cita-
ções, no mínimo, constrangedoras. 

O jogo da verdade imposto pelo 
WikiLeaks em escala global eviden-
temente não poupa o Brasil. O 
ministro da Defesa, Nelson Jobim, 
confirmado no posto pela presiden-
te eleita, Dilma Rousseff, teria dito 
em 2008 ao então embaixador ame-
ricano no Brasil, Clifford Sobel, que 
Samuel Pinheiro Guimarães, atual 
chefe da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos, "odeia os EUA". O 
mesmo documento mostra que 
Sobel considera a diplomacia brasi-
leira "antiamericana". 

Citações sobre o Brasil nas telas 
do WikiLeaks também mostram que 
o governo americano classifica o 
País como "formador de opinião do 
Terceiro Mundo". Um telegrama de 
5 de fevereiro de 2010 lembra que o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
recebeu Mahmoud Ahmadinejad 
como forma de provocação ao resto 
do mundo. Os telegramas indicam 
que há países que ainda mantêm 
"relações diplomáticas e comerciais 
normais" com o Irã, apesar das san-
ções impostas pela ONU. Um outro 
telegrama do conselheiro de 



Assuntos Estratégicos da 
França, François Richier, diz 
que o Brasil é "ingênuo" em sua 
relação com o Irã. 

No campo das revela-
ções menos bombásticas 
há correspondências do 
consulado americano em 
São Paulo alertando para 
uma possível ligação de 
imigrantes libaneses no 
Brasil com o movimento 
radical islâmico 
Hezbollah, considerado 
pelos Estados Unidos um 
grupo terrorista. O tele-
grama reproduz uma denúncia de 
um Instituto do Futuro, ligado à 
comunidade islâmica sunita, que 
diz que xiitas chegam ao Brasil 
apoiados pelo Hezbollah com 
US$ 50 mil para abrir negócios e 
fazer remessas de lucros para sus-
tentar o grupo. O consulado esti-
ma que há 20 mil muçulmanos 
xiitas, a maioria em Foz do Iguaçu, 
que seguem o Hezbollah. 

As notícias que envolvem o 
Brasil citam a Olimpíada de 2016, 
no Rio de Janeiro. Um telegrama 
da ministra conselheira Lisa 
Kubiske, encarregada da missão 
de negócios da Embaixada ameri-
cana, de 24 de dezembro de 2009, 
diz que o Brasil admite o receio de 
ataques terroristas durante a 
Olimpíada de 2016.0 documento 
cita a diplomata brasileira Vera 
Alvarez, chefe da Coordenação-
Geral de Intercâmbio e Cooperação 
Esportiva do Itamaraty, falando 
sobre o risco de terrorismo no País. 
Kubiske cita o fato como oportuni-
dade de cooperação para os EUA 
incluindo "fornecer experiência 
sobre atividades de contraterroris-
mo". A diplomata americana, 
porém, aponta que o jeitinho brasi-

leiro pode comprometer o planeja-
mento para a Copa de 2014 e a 
Olimpíada, deixando detalhes para a 
última hora. Os atrasos, segundo ela, 
vão "certamente colocar um ônus 
maior no governo dos EUA para 
garantir o padrão necessário". 

Aparentemente, o governo bra-
sileiro reagiu com indiferença aos 
vazamentos dos telegramas envol-
vendo a diplomacia americana. Até 
agora tem tratado os comentários 
das embaixadas dos Estados 
Unidos como fatos conhecidos e 
públicos. A postura de Samuel 
Pinheiro Guimarães, secretário-

geral do Itamaraty à época dos tele-
gramas, está manifestada em profu-
são em seus escritos. E fato conheci-
do também que Nelson Jobim é um 
notório, digamos, falastrão e que as 
informações vazadas por ele não são 
sempre as mais precisas. Sua proxi-
midade com Clifford Sobel também 
era de conhecimento geral em 
Brasília, sendo um freqüentador 
assíduo dos eventos sociais promo-
vidos pelo embaixador americano. 

Seja como for, as revelações do 
WikiLeaks envolvendo o Brasil 
ainda não causaram nenhum grande 
estrago. A maioria das denúncias 
não acrescenta novidades nem à 
diplomacia brasileira nem ao conhe-
cimento público. Para Ruy 
Schneider, consultor empresarial e 
especialista em relações internacio-
nais, as denúncias do WikiLeaks 
ainda não causaram danos do ponto 
de vista político. "Até agora, nenhu-
ma grande novidade. Muito barulho 
por nada. O que preocupa é um 
eventual vazamento de informações 
no campo empresarial, especial-
mente de instituições financeiras", 
disse à DINHEIRO. 

Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 13, n. 687, p. 72-78, 8 dez. 2010.




