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Já classificado como a primeira
guerra cibernética da história, o
vazamento de despachos diplo-
máticos secretos pelo portal
Wikileaks tem gerado um deba-
te sobre a vulnerabilidade das
comunicações na era digital.
Para a especialista em estudos
do futuro Rosa Alegria, o caso
promove a quebra de paradig-
mas sobre o papel dos governos
e da diplomacia.

Rosa é mestre em Estudos do
Futuro pela Universidade de
Houston (EUA) e uma das fun-
dadoras do Núcleo de Estudos
do Futuro da Pontifícia Univer-
sidade Católica (PUC-SP). “Es-
tamos vivendo o começo de
uma nova era, baseada na tec-
nologia da informação, nos bits
e bytes”, explica. “O advento do
Wikileaks é um marco histórico
nesse novo contexto”. Veja a en-
trevista da pensadora ao BRASIL
ECONÔMICO.

Por que o caso Wikileaks
ganhou uma proporção tão
grande em comparação
com outros vazamentos de
informação confidencial?
Apesar de não ser a primeira vez
que assistimos a um vazamento
de informações, esse é um caso
de proporções infinitamente
maiores. A internet pode não
alcançar todos os 6 bilhões do
mundo, mas alcançam número
suficiente para gerar a prolifera-
ção. Não por acaso estão todos
alarmados. É um fenômeno que
simplesmente abre os cofres de
tudo aquilo que deveria ser dis-
seminado pela mídia e não é. É
inevitável que ele tome grandes
proporções. O Wikileaks é o fe-
nômeno da verdade.

O vazamento de informações
desse tipo pode atrapalhar
o funcionamento tradicional
da diplomacia?

A publicação desses documen-
tos só mostrou para o mundo
que a diplomacia não está fa-
zendo aquilo que ela deveria fa-
zer em sua proposta de traba-
lho. Ficou claro que os diploma-
tas estão completamente inse-
ridos nesse sistema de poder
que defende o interesse dos go-
vernos e deixa os interesses na-
cionais para trás. O acesso à in-
formação é que permite que a
sociedade se mobilize e evolua
e, com o surgimento de ferra-
mentas como essa, eles não têm
mais como esconder suas ativi-
dades e seus interesses.

A liberdade de informação
gerou o maior escândalo da
história da diplomacia moder-
na. A liberdade de informação
deveria ser um evento para ser
celebrado e não condenado ou
perseguido.

Qual o papel do Wikileaks
nesse contexto?
É uma ferramenta de transpa-
rência e a forma como os go-
vernos estão se comportando
diante dessa exposição com-
prova que a transparência é
uma arma mortífera para a di-
plomacia. Isso é preocupante.
A diplomacia deveria estar a
serviço do estado e o estado a
serviço da população.

Fica evidente uma espécie
de paranoia dos governos, que
sempre estiveram nos vigian-
do. É como se agora os gover-
nos de fato percebessem que a
população tem ferramentas
para estar vigiando o “Big
Brother”, de George Orwell. É
uma inversão de papéis na
contramão da história.

É um fenômeno pontual
ou que veio para ficar?
Para mim, o fim da confiden-
cialidade de informações de
governos é um caminho sem
volta. Uma prova disso é que
mesmo com o Julian Assange
(fundador da Wikileaks) preso,

“Wikileaks é o
fenômeno da
verdade. Estamos
passando da Era
Industrial para
a Era da Verdade.
É o exercício
da coerência

A liberdade de
informação gerou o
maior escândalo da
diplomacia moderna.
Mas a liberdade
deveria ser celebrada,
não perseguida

Fica evidente uma
espécie de paranoia
dos governos, que
sempre estiveram
nos vigiando.
É como se o governo
percebesse que
a população tem
ferramentas para
vigiar o “Big Brother”
de George Orwell.
Uma inversão de
papéis
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Para futurista, vazamentos do site Wikileaks abrem caminho
para que cidadãos cobrem mais transparência dos governos

mesmo com o site oficial reti-
rado do ar pela justiça sueca, o
sistema continuou funcionan-
do e as informações continua-
ram sendo publicadas.

Estamos iniciando um pro-
cesso de revisão de forças que
antes estavam exclusivamente
nas mãos dos estados e das em-
presas. Hoje a informação é po-
der e esse poder é ‘opensource’,
ou seja, está disponível gratui-
tamente na internet, para pes-
soas comuns. Não há mais pos-
sibilidade de controle depois
que o mundo já experimentou o
exercício dessa liberdade.

Que consequências podem
ser geradas pelo Wikileaks?
Esse é mais um passo na transi-
ção da nossa Era Industrial para
a Era da Verdade, baseada no

“Em países como a
China, a quebra dos
muros da informação
pode acelerar o
processo democrático

Fim do sigilo
governamental
não tem volta
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Com dívida reestruturada, Dubai tem alta
As ações em Dubai tiveram a maior alta em duas semanas, após o fundo
Dubai International Capital ter chegado a um acordo de US$ 2,5 bilhões
para a reestruturação de sua dívida. Os papéis do Emirates NBD, o maior
banco dos Emirados Árabes Unidos, tiveram alta de 3,1% e os da Arabtec
Holding, de construção, teve a maior alta desde o dia 7 de dezembro.
“O desenvolvimento da reestruturação no fim de semana” puxa mais
altas, disse Akram Annous, gestor do fundo Al Mal Capital.

Marwan Naamani/AFP

Contraponto

Diferentemente de outros
setores, as relações
internacionais não contam
com uma regulamentação que
exija transparência nos processos.
Com isso, fica à critério das
nações o nível de sigilo conferido
às informações diplomáticas.
Para o cientista político
especializado em conflitos
internacionais Heni Ozi Cukier,
nada do que foi divulgado
pelo Wikileaks até agora gera
grande impacto para o Brasil.
“Os Estados Unidos foram os
mais prejudicados até agora
porque foram revelados os
documentos americanos”, lembra.
Para ele o risco, nesse caso,
avança sobre a sociedade civil.
Foi divulgado pelo portal uma
lista de locais considerados vitais
para a segurança nacional dos
Estados Unidos. “Aquilo não só
é um mapa para possíveis ataques
terroristas como demonstra
todo o raciocínio estratégico
de segurança nacional”, explica.
O especialista destaca, no
entanto, que o vazamento
dessas informações enfraquece
o relacionamento em âmbito
internacional. “Quando você
expõe todo o jogo, você retira
as ferramentas de negociação.
Isso retira toda a força da
diplomacia na construção
do cenário internacional.”

Vazamentos também podem
gerar perigo para a sociedade

crescente poder do ser humano
e do cidadão como um indiví-
duo capaz de transformar a rea-
lidade quando ele está armado
de informações.

Com a internet 2.0, nos apro-
priamos também dos sistemas
de produção de conteúdo e nos
tornamos o que Alvin Toffler
chamou de “prossumidor”: si-
multaneamente produtores e
consumidores de informação.
Na Era da Verdade, nós produzi-
mos e consumimos sem filtro. É
o exercício da coerência. Eu
costumo chamar isso de Neore-
nascimento. Hoje, somos todos
Michelangelos.

Então acesso maior a
informações desse tipo
favorece o surgimento de um
cidadão mais participativo?

Sim, principalmente países que
não têm a democracia em seu
estado mais elevado. Esses paí-
ses, como China, por exemplo,
têm na quebra dos muros da in-
formação um atalho importante
para acelerar esse processo.

Um cidadão informado é ca-
paz de influenciar outras pes-
soas principalmente no mundo
da internet. É um novo poder
político que hoje nos norteia.
Hoje um consumidor insatisfei-
to pode derrubar um produto
que levou investimento de mi-
lhões e milhões de dólares. Bas-
ta colocar no (site) YouTube um
filme que prova alguma questão
ética em torno do produto.

Esse processo não é recente.
Começou no século passado,
entre 1999 e 2000, quando as-
sistimos ao fenômeno dos es-

cândalos corporativos que com-
plicou diversas empresas. Eram
monstros sagrados. Empresas
centenárias aparentemente
blindadas de qualquer tipo de
interferência pública.

Qual o preço desse processo?
Se a população exige a informa-
ção livre, também terá de abrir a
porta de sua casa. É uma via de
mão dupla. No entanto não vejo
isso como algo muito trágico. A
exposição pública do conteúdo
particular nos obriga a sermos
mais transparentes e verdadei-
ros. Uma guerra da informação
nos transformaria em indiví-
duos cada vez mais vigilantes, o
que seria o fim da manipulação
da informação. ■ Leia mais so-
bre o portal Wikileaks na re-
portagem da página 29

Rosa diz que a quebra dos
muros da informação promovida

pela tecnologia acelera a
consolidação de democracias

Igo Estrela

AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
DE PROCESSOS – AMGESP

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo: 4105-607/2010
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP 10. 154/2010 
Tipo: menor preço por item.
Objeto: RP para eventual aquisição de pneus e afins desti-
nado a todo Estado.
Data de realização: 10 de janeiro de 2011 às 10:00 h.
Disponibilidade: endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário 
de Brasília/DF
Informações: Fone: 82 3315-3477, 
 Fax: 82 3315-7246/7241/7240

Maceió, 17 de dezembro de 2010.
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