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B ra s i l

Relações externas Ministro das Relações Exteriores viajou para os EUA

Se Petrobras foi investigada,
razão é econômica, diz Dilma

CLAUDIO BELLI/VALOR

Para Riordan Roett, professor da Universidade Johns Hopkins, visita de Dilma a Obama, se ainda ocorrer, terá resultados muito pouco concretos

Maíra Magro e Bruno Peres
De Brasília

A presidente Dilma Rousseff
afirmou ontem que o governo
brasileiro tomará “todas as medi-
das para proteger o país, o gover-
no e suas empresas” de tentativas
de espionagem e violação das co-
municações pela Agência Nacio-
nal de Segurança dos Estados
Unidos (NSA). Por meio de nota
oficial, Dilma questionou a ale-
gação de que o motivo da espio-
nagem americana seja a seguran-
ça ou o combate ao terrorismo.
Ela também classificou as tenta-
tivas de violação e espionagem
de dados como “incompatíveis
com a convivência democráticas
entre países amigos, sendo mani-
festamente ilegítimas”.

“Sem dúvida, a Petrobras não
representa ameaça à segurança
de qualquer país. Representa,
sim, um dos maiores ativos de
petróleo do mundo e um patri-

mônio do povo brasileiro”, diz a
nota, assinada pela presidente.
“Se confirmados os fatos veicula-
dos pela imprensa, fica eviden-
ciado que o motivo das tentati-
vas de violação e de espionagem
não é a segurança ou o combate
ao terrorismo, mas interesses
econômicos e estratégicos”,
acrescenta o texto.

No domingo, o programa
“Fa n t á s t i c o”, da Rede Globo, le-
vantou a possibilidade da NSA
ter espionado computadores da
Pe t r o b r a s . A reportagem foi ba-
seada em dados vazados por
Edward Snowden, ex-prestador
de serviços junto à inteligência
americana, atualmente asilado
na Rússia. Antes disso, documen-
tos apontaram que o governo
brasileiro e a própria Dilma fo-
ram espionados.

A reportagem lançou mais dú-
vidas sobre a posição assumida
antes pela NSA, de que as opera-
ções de levantamento de infor-

mações não teriam como alvo
“objetivos econômicos” e seriam
direcionadas apenas a questões
relacionadas à segurança dos Es-
tados Unidos e ao combate a
ameaças terroristas.

Na nota divulgada ontem, Dil-
ma diz que o Palácio do Planalto
“está empenhado em obter escla-
recimentos do governo america-
no sobre todas a violações even-
tualmente praticadas, bem como
exigir medidas concretas que
afastem em definitivo a possibili-
dade de espionagem ofensiva
aos direitos humanos, à nossa so-
berania e aos nossos interesses
e c o n ô m i c o s .”

O ministro das Relações Exte-
riores, Luiz Alberto Figueiredo,
viajou ontem aos Estados Unidos
para tratar do assunto com a as-
sessora-chefe de segurança na-
cional da Casa Branca, Susan Rice.
No auge da crise da espionagem,
o embaixador americano no Bra-
sil, Thomas Shannon, deixou o

posto na sexta-feira, o que já esta-
va previsto. Ele foi convocado
duas vezes pelo Itamaraty nas úl-
timas semanas para dar explica-
ções sobre a espionagem.

Dilma tem condicionado sua vi-
sita aos Estados Unidos, prevista
para 23 de outubro, a uma respos-
ta satisfatória do governo america-
no, com medidas concretas quan-
to à violação das comunicações. O
presidente americano, Barack
Obama, teria prometido uma res-
posta até amanhã.

Em cerimônia ontem no Palá-
cio do Planalto, o ministro da
Educação, Aloizio Mercadante,
que atua como um dos principais
articuladores do governo, repetiu
que “houve violação dos princí-
pios fundamentais da Constitui-
ção brasileira, da soberania, dos
direitos e garantias de cada cida-
dão, de uma empresa brasileira”.
Também disse que se trata de
“mais um capítulo de uma histó-
ria que vem sendo desvendada”.

Para estudioso, EUA têm outras prioridades
Sergio Lamucci
De Washington

As denúncias de que os Estados
Unidos espionaram a presidente
Dilma Rousseff e a Petrobras vão
dificultar as relações bilaterais en-
tre os dois países por algum tem-
po, podendo levar ao adiamento
ou até ao cancelamento da visita
de Estado de Dilma a Washington
marcada para outubro, disse o bra-
silianista Riordan Roett, professor
da Universidade Johns Hopkins. “É
um passo atrás para o relaciona-
mento no curto prazo.”

Para Roett, o melhor resultado
possível para a visita da presidente
se tornou mais remoto depois do
escândalo. Com as denúncias, fi-
cou mais improvável que os EUA
reconheçam oficialmente a pre-
tensão brasileira de ocupar uma
cadeira permanente no Conselho
de Segurança da Organização das
Nações Unidas (ONU), assim como
o Brasil tampouco deve anunciar
que aceita a proposta da Boeing no
leilão dos caças para a Força Aérea,
num negócio que envolve US$ 4,3
bilhões. A empresa americana dis-
puta com a francesa Dassault e a
sueca Grippen.

“Com o momento ruim nas rela-
ções entre Brasília e Washington,
essa negociação deve estar fora da
m e s a”, acredita Roett, para quem,
antes do surgimento das informa-
ções mais recentes sobre a espio-
nagem da Agência Nacional de Se-
gurança (NSA, na sigla em inglês),
possivelmente havia conversas
nesse sentido, ainda que esse des-
fecho não fosse muito provável.

Para Roett, um eventual apoio
do governo americano à candida-
tura do Brasil ao Conselho de Se-
gurança da ONU teria baixo custo
para os EUA, já que se trata de uma
questão que tende a se arrastar por

muito tempo. “Os chineses não
querem os japoneses, os franceses
não querem os alemães, e os ar-
gentinos e os mexicanos não que-
rem os brasileiros”, afirmou ele.
Hoje, EUA, China, França, Reino
Unido e Rússia são os países com
assento permanente no conselho
de segurança. Em 2010, Obama
anunciou apoio à candidatura da
Índia ao posto.

Para Roett, porém, ainda há fun-
cionários no Departamento de Es-
tado e na Casa Branca que não ve-
em com bons olhos as pretensões
do Brasil ao Conselho de Seguran-
ça da ONU, porque encaram com
desconfiança as relações do país
com nações como Venezuela. Tam-
pouco ajudam as negociações rea-
lizadas por Brasil e Turquia para
um acordo sobre o programa nu-
clear do Irã, em 2010, no governo
de Luiz Inácio Lula da Silva. Outro
ponto, segundo Roett, é que a Ín-
dia tem mais importância geopolí-
tica que o Brasil.

Já a questão da compra dos ca-
ças esbarraria também nos proble-
mas fiscais enfrentados pelo go-
verno Dilma, assim como nos pro-
testos que tomaram as ruas do Bra-
sil, especialmente em junho. Apre-
sentar uma conta de alguns bi-
lhões de dólares num momento
em que uma parte expressiva da
população reclama da situação da
saúde e da educação e dos gastos
em estádios seria difícil, afirmou
Roett. Além disso, pode ser com-
plicado fechar o negócio com uma
empresa americana num momen-
to em que há denúncias de que os
EUA espionam o governo e empre-
sas brasileiras.

Para ele, o fato de Dilma ter can-
celado na semana passada a via-
gem de assessores que iriam a
Washington para trabalhar nos
preparativos para a visita de Esta-

do sugere a possibilidade de adia-
mento da vinda da presidente aos
EUA, que poderá ser a primeira
com esse status desde a realizada
por Fernando Henrique Cardoso
em 1995. “Essas visitas exigem bas-
tante preparação”, disse Roett, res-
saltando, porém, que a conversa
entre o ministro das Relações Exte-
riores, Luiz Alberto Figueiredo, e a
assessora-chefe de segurança na-
cional da Casa Branca, Susan Rice,
marcada para amanhã, será muito
importante para o futuro da via-
gem. Os dois tratarão das denún-
cias apresentadas pelo “Fantásti -
c o”, da TV Globo, de que a NSA es-
pionou Dilma, seus assessores e a
Pe t r o b r a s .

Um problema, segundo Roett, é
que não há uma explicação con-
vincente para as denúncias de es-
pionagem envolvendo a NSA.
“Não há como negar. Está docu-
mentado. O governo americano
espionou brasileiros por muito
t e m p o”, disse ele, descartando a
possibilidade de algum pedido de
desculpas. “Se pedir desculpas ao
Brasil, o governo americano teria
que fazer o mesmo em relação ao
México e em relação aos euro-
p e u s .” A administração do presi-
dente Barack Obama tem que dar
uma resposta ao Brasil num mo-
mento delicado, com novas de-
núncias de espionagem surgindo
com frequência. As reportagens,
observou ele, mostram uma ampla
invasão de privacidade pelo gover-
no americano. Isso dificulta as dis-
cussões, num cenário em que a
presidente Dilma se mostra “furio -
s a” com as informações sobre a es-
pionagem, disse Roett, observan-
do que as denúncias fazem o go-
verno da presidente parecer fraco,
o que ajuda a explicar a forte co-
brança por parte do governo brasi-
leiro a pouco mais de um ano das

eleições de 2014.
Roett ressaltou ainda que o es-

cândalo da NSA não é a prioridade
do governo Obama no momento.
O presidente está muito mais
preocupado com o pedido feito
para o Congresso para o país ata-
car a Síria, em resposta ao suposto
uso de armas químicas pelo regi-
me de Bashar al-Assad. Também
estão no topo da agenda de Oba-
ma as negociações em relação ao
orçamento para o ano fiscal de
2014, que começa em outubro. Se
democratas e republicanos não
chegarem a um acordo, pode ha-
ver uma paralisação parcial das
atividades do governo. “Essas
questões são mais importantes pa-
ra as autoridades americanas do
que os sentimentos da presidente
do Brasil, infelizmente, mas essa é
a realidade. É assim que Washing-
ton funciona.”

Se Dilma de fato viajar a
Washington, a visita não deverá
ser marcada por divulgações sig-
nificativas, disse Roett. Acordos
de cooperação em áreas como
energia, ciência e tecnologia e
educação poderão ser anuncia-
dos, mas sem registrar avanços
importantes nas negociações en-
tre os dois países. “Será uma visi-
ta de Estado cerimonial.”

Uma boa notícia para as rela-
ções entre Brasil e EUA é a confir-
mação de que Thomas Shannon, o
embaixador americano no Brasil
que deixou o cargo na sexta-feira,
será conselheiro do secretário de
Estado dos EUA, John Kerry, segun-
do Roett. “É uma boa indicação”,
disse o brasilianista, para quem
Shannon terá a oportunidade de
manter o Brasil na agenda de Ker-
ry, o que é positivo. “A questão é
que o episódio de espionagem pe-
la NSA vai tornar as relações bilate-
rais difíceis por algum tempo.”

Senadores veem risco
de uso de informação
privilegiada em leilão
Yvna Sousa, Raquel Ulhôa
e Rafael Bitencourt
De São Paulo

A presidente da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da Es-
pionagem do Senado, Vanessa
Grazziotin (PCdoB-AM), disse, on-
tem, que um dos focos da investi-
gação do colegiado serão as de-
núncias de que os Estados Unidos
também fazem espionagem eco-
nômica e empresarial. A CPI cogi-
ta, inclusive, pedir ao governo rus-
so para trocar informações com o
técnico norte-americano Edward
Snowden, responsável pelos vaza-
mentos da espionagem.

“Nós, da CPI, podemos come-
çar a ouvir empresas do segmen-
to de segurança da informação,
de telecomunicações, solicitar
informações da Pe t r o b r a s , quais
programas utilizam, para que a
gente possa perceber de onde
parte e como ocorre esse tipo de
espionagem em relação às em-
presas. Creio que a Petrobras não
seja única, mas talvez seja um al-
vo prioritário”, disse a senadora.

Reportagem exibida no “Fantás -
t i c o”, no domingo, com base em
documentos vazados por
Snowden revelou que a Petrobras
pode ter sido alvo de espionagem.
Na semana passada, o programa
revelou que e-mails trocados pela
presidente Dilma Rousseff e asses-
sores foram interceptados.

A denúncia levou senadores
da base governista e da oposição
a questionar a realização do lei-
lão do campo de petróleo da Li-
bra, na Bacia de Santos, marcado
para 21 de outubro. Alguns de-
fenderam a suspensão do leilão,
que será o primeiro realizado pa-
ra exploração de um campo da
camada pré-sal pelo modelo de
partilha de produção. “Não have-
rá leilão se não tiver igualdade de
condições. Se tiver condições mí-
nimas de que alguma empresa
possa tirar proveito [por causa de
informações obtidas por meio de
espionagem], ela não fará o lei-
l ã o”, afirmou o líder do PT, Wel-
lington Dias (PI).

Vanessa disse que, se houver
“um mínimo de insegurança”, o
leilão de Libra não pode ser manti-
do, por que “as cartas já seriam co-

nhecidas por alguns dos concor-
rentes”. A preocupação é que in-
formações estratégicas da Petro-
bras estejam “v u l n e r áv e i s ”.

O ministro de Minas e Energia,
Edison Lobão, afirmou, na sole-
nidade de sanção da lei que des-
tina recursos do petróleo na ca-
mada pré-sal para a educação e a
saúde, que o leilão do prospecto
de Libra não será cancelado, mes-
mo com as suspeitas de que a Pe-
trobras foi alvo de espionagem
do governo dos Estados Unidos.

O assunto dominou os discur-
sos no Senado. O líder do PSB, Ro-
drigo Rollemberg (DF), conside-
rou “muito provável” que, por
meio da espionagem, empresas
dos Estados Unidos tenham obti-
do informações estratégicas so-
bre o campo de Libra, às quais
outros participantes do leilão
não teriam acesso.

Rollemberg também defendeu
que o governo brasileiro proíba
empresas norte-americanas de
participar dos leilões para explora-
ção de campos do pré-sal e que a
presidente Dilma Rousseff cancele
a visita oficial aos Estados Unidos,
prevista para outubro.

O senador Pedro Simon (PMDB-
RS) disse que a denúncia de espio-
nagem da Petrobras joga por terra
a alegação do governo norte-ame-
ricano de que a ação tem o objetivo
de defender o país e combater o
terrorismo. Para ele, “o mais pru-
d e n t e” seria a suspensão do leilão
do campo de Libra. Pedro Taques
(PDT-MT) disse que seria “ingenui -
d a d e” achar que a espionagem não
tem interesses comerciais. Segun-
do ele, a CPI tem que analisar como
o Brasil pode dispor de instrumen-
tos de contraespionagem.

Em nota, o diretor nacional de
inteligência dos EUA, James Clap-
per, disse que “os EUA coletam in-
formações sobre assuntos econô-
micos e financeiros e sobre o finan-
ciamento ao terrorismo, mas não
usam as suas capacidades de inte-
ligência externa para roubar se-
gredos comerciais de empresas es-
trangeiras para favorecer compa-
nhias americanas ou entregar a
elas o que foi obtido e, com isso,
melhorar a sua competitividade
internacional”. (Colaborou Sergio
Lamucci, de Washington)

Dados sobre pré-sal são
públicos, afirma ANP
Marta Nogueira, Elisa Soares
e Rodrigo Polito
Do Rio

A notícia de que a Pe t r o b r a s
poderia ter sido alvo de espiona-
gem do governo americano le-
vou a Agência Nacional de Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) procurar, on-
tem, às pressas, o mercado para
confirmar a realização do leilão
de Libra, em 21 de outubro. Será
a primeira área do pré-sal a ser
licitada sob regime de partilha.

Magda Chambriard, diretora-
geral da agência, quis afastar
possíveis especulações de que a
concorrência estava ameaçada.
“As informações do leilão são pú-
blicas, não exclusivas. Não há na-
da que mude o processo, ou dê
vantagem a um ou outro partici-
pante. Há igualdade de oportu-
nidades”, disse Magda, ao Va l o r .

A diretora da agência disse
que as denúncias de espiona-
gem envolvendo a Petrobras não
afetam a ANP. A diretora afir-
mou que a agência não planeja
tomar medidas especiais contra
espionagem. O Banco de Dados
de Exploração e Produção
(BDEP), da ANP, não está na in-
ternet.

A possível espionagem foi re-
pudiada por todos os especialis-
tas procurados pelo Va l o r , mas
nenhum deles consegue mensu-
rar os riscos que a petroleira cor-
re. Questões estratégicas, como
tecnologia para águas profundas
e de possíveis negócios, foram os
temas mais preocupantes.

Especialistas ponderam que
atividades da empresa são pu-
blicadas na ANP e na Comissão
de Valores Mobiliários (CVM). É
o que diz Wagner Freire, ex-dire-
tor de exploração e produção da

Petrobras. “As empresas de pe-
tróleo têm razoável conheci-
mento do que se passa no setor e
sobre seu potencial. Não se pode
falar muito em segredo”, disse.
“Não tenho a menor ideia do
que o governo americano quer.”

Segundo Freire, o avanço tec-
nológico não é um assunto ex-
clusivamente brasileiro. “Uma
das áreas de maior avanço tec-
nológico fica no Golfo do Méxi-
co, porque lá o mercado é muito
disputado. ”

Para David Zylbersztajn, ex-di-
retor da ANP, a Petrobras não é
afetada em um primeiro mo-
mento. “Espionagem sempre
existiu, e com as mesmas finali-
dades”, reiterou. Adriano Pires,
presidente do Centro Brasileiro
de Infraestrutura (CBIE), ressal-
tou que há pontos que podem ser
“segredos estratégicos”, como
tecnologias e o conhecimento
das bacias sedimentares do país.

Luiz Pinguelli Rosa, diretor da
Coppe/UFRJ, alertou para a vul-
nerabilidade das informações da
estatal e do governo. Segundo
ele, caso a estatal esteja sendo es-
pionada, ela pode perder em ne-
gociações. Para ele, o Brasil “tem
uma debilidade imensa na ques-
tão de segurança”.

Pires afirmou que especula-
ções acerca de um fato que ainda
não se tem muito conhecimento
podem “despertar teses naciona-
listas retrógradas”. Para ele, o se-
tor precisa de investimentos es-
trangeiros para se desenvolver.
“Petróleo no fundo do mar não
serve para nada”, disse.

Em nota, a Petrobras informou
que “dispõe de sistemas altamen-
te qualificados e permanente-
mente atualizados para a prote-
ção de sua Rede Interna de Com-
putadores (RIC)”.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.




