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Terça-feira, 10 de setembro de 2013

Brasil

posto na sexta-feira, o que já estava previsto. Ele foi convocado
duas vezes pelo Itamaraty nas últimas semanas para dar explicações sobre a espionagem.
Dilma tem condicionado sua visita aos Estados Unidos, prevista
para 23 de outubro, a uma resposta satisfatória do governo americano, com medidas concretas quanto à violação das comunicações. O
presidente americano, Barack
Obama, teria prometido uma resposta até amanhã.
Em cerimônia ontem no Palácio do Planalto, o ministro da
Educação, Aloizio Mercadante,
que atua como um dos principais
articuladores do governo, repetiu
que “houve violação dos princípios fundamentais da Constituição brasileira, da soberania, dos
direitos e garantias de cada cidadão, de uma empresa brasileira”.
Também disse que se trata de
“mais um capítulo de uma história que vem sendo desvendada”.
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Para Riordan Roett, professor da Universidade Johns Hopkins, visita de Dilma a Obama, se ainda ocorrer, terá resultados muito pouco concretos

Au

do sugere a possibilidade de adiamento 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 bastante preparação”, disse Roett, ressaltando, porém, que a conversa
entre o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, e a
assessora-chefe de segurança nacional da Casa Branca, Susan Rice,
marcada para amanhã, será muito
importante para o futuro da viagem. Os dois tratarão das denúncias apresentadas pelo “Fantástico”, da TV Globo, de que a NSA espionou Dilma, seus assessores e a
Petrobras.
Um problema, segundo Roett, é
que não há uma explicação convincente para as denúncias de espionagem envolvendo a NSA.
“Não há como negar. Está documentado. O governo americano
espionou brasileiros por muito
tempo”, 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 europeus.” A administração do presidente Barack Obama tem que dar
uma resposta ao Brasil num momento delicado, com novas denúncias de espionagem surgindo
com frequência. As reportagens,
observou ele, mostram uma ampla
invasão de privacidade pelo governo americano. Isso dificulta as discussões, num cenário em que a
presidente Dilma se mostra “furiosa” com as informações sobre a espionagem, disse Roett, observando que as denúncias fazem o governo da presidente parecer fraco,
o que ajuda a explicar a forte cobrança por parte do governo brasileiro a pouco mais de um ano das
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muito tempo. “Os chineses não
querem os japoneses, os franceses
não querem os alemães, e os argentinos e os mexicanos não querem 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 funcionários no Departamento de Estado e na Casa Branca que não veem com bons olhos as pretensões
do Brasil ao Conselho de Segurança da ONU, porque encaram com
desconfiança as relações do país
com nações como Venezuela. Tampouco ajudam as negociações realizadas por Brasil e Turquia para
um acordo sobre o programa nuclear do Irã, em 2010, no governo
de Luiz Inácio Lula da Silva. Outro
ponto, segundo Roett, é que a Índia tem mais importância geopolítica que o Brasil.
Já a questão da compra dos caças esbarraria também nos problemas fiscais enfrentados pelo governo Dilma, assim como nos protestos que tomaram as ruas do Brasil, especialmente em junho. Apresentar uma conta de alguns bilhões 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 complicado fechar o negócio com uma
empresa americana num momento em que há denúncias de que os
EUA espionam o governo e empresas brasileiras.
Para ele, o fato de Dilma ter cancelado na semana passada a viagem de assessores que iriam a
Washington para trabalhar nos
preparativos para a visita de Esta-
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As denúncias de que os Estados
Unidos espionaram a presidente
Dilma Rousseff e a Petrobras vão
dificultar as relações bilaterais entre os dois países por algum tempo, podendo levar ao adiamento
ou até ao cancelamento da visita
de Estado de Dilma a Washington
marcada para outubro, disse o brasilianista Riordan Roett, professor
da Universidade Johns Hopkins. “É
um passo atrás para o relacionamento no curto prazo.”
Para Roett, o melhor resultado
possível para a visita da presidente
se tornou mais remoto depois do
escândalo. Com as denúncias, ficou mais improvável que os EUA
reconheçam oficialmente a pretensão 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 disputa com a francesa Dassault e a
sueca Grippen.
“Com o momento ruim nas relações entre Brasília e Washington,
essa negociação deve estar fora da
mesa”, acredita Roett, para quem,
antes do surgimento das informações mais recentes sobre a espionagem da Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês),
possivelmente havia conversas
nesse sentido, ainda que esse desfecho não fosse muito provável.
Para Roett, um eventual apoio
do governo americano à candidatura do Brasil ao Conselho de Segurança da ONU teria baixo custo
para os EUA, já que se trata de uma
questão que tende a se arrastar por
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Para estudioso, EUA têm outras prioridades
Sergio Lamucci
De Washington

A presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Espionagem do Senado, Vanessa
Grazziotin (PCdoB-AM), disse, ontem, que um dos focos da investigação do colegiado serão as denúncias de que os Estados Unidos
também fazem espionagem econômica e empresarial. A CPI cogita, inclusive, pedir ao governo russo para trocar informações com o
técnico norte-americano Edward
Snowden, responsável pelos vazamentos da espionagem.
“Nós, da CPI, podemos começar a ouvir empresas do segmento de segurança da informação,
de telecomunicações, solicitar
informações da Petrobras, quais
programas utilizam, para que a
gente possa perceber de onde
parte e como ocorre esse tipo de
espionagem em relação às empresas. Creio que a Petrobras não
seja única, mas talvez seja um alvo prioritário”, disse a senadora.
Reportagem exibida no “Fantástico”, 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 assessores foram interceptados.
A denúncia levou senadores
da base governista e da oposição
a questionar a realização do leilão do campo de petróleo da Libra, na Bacia de Santos, marcado
para 21 de outubro. Alguns defenderam a suspensão do leilão,
que será o primeiro realizado para exploração de um campo da
camada pré-sal pelo modelo de
partilha de produção. “Não haverá leilão se não tiver igualdade de
condições. Se tiver condições mínimas de que alguma empresa
possa tirar proveito [por causa de
informações obtidas por meio de
espionagem], ela não fará o leilão”, afirmou o líder do PT, Wellington Dias (PI).
Vanessa disse que, se houver
“um mínimo de insegurança”, o
leilão de Libra não pode ser mantido, por que “as cartas já seriam co-
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mações não teriam como alvo
“objetivos econômicos” e seriam
direcionadas apenas a questões
relacionadas à segurança dos Estados Unidos e ao combate a
ameaças terroristas.
Na nota divulgada ontem, Dilma diz que o Palácio do Planalto
“está empenhado em obter esclarecimentos do governo americano sobre todas a violações eventualmente praticadas, bem como
exigir medidas concretas que
afastem em definitivo a possibilidade de espionagem ofensiva
aos direitos humanos, à nossa soberania e aos nossos interesses
econômicos.”
O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo,
viajou ontem aos Estados Unidos
para tratar do assunto com a assessora-chefe de segurança nacional da Casa Branca, Susan Rice.
No auge da crise da espionagem,
o embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon, deixou o

eleições de 2014.
Roett ressaltou ainda que o escândalo 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 atacar a Síria, em resposta ao suposto
uso de armas químicas pelo regime de Bashar al-Assad. Também
estão no topo da agenda de Obama 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 haver uma paralisação parcial das
atividades do governo. “Essas
questões são mais importantes para as autoridades americanas do
que os sentimentos da presidente
do Brasil, infelizmente, mas essa é
a realidade. É assim que Washington funciona.”
Se Dilma de fato viajar a
Washington, a visita não deverá
ser marcada por divulgações significativas, disse Roett. Acordos
de cooperação em áreas como
energia, ciência e tecnologia e
educação poderão ser anunciados, mas sem registrar avanços
importantes nas negociações entre os dois países. “Será uma visita de Estado cerimonial.”
Uma boa notícia para as relações entre Brasil e EUA é a confirmação 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, segundo Roett. “É uma boa indicação”,
disse o brasilianista, para quem
Shannon terá a oportunidade de
manter o Brasil na agenda de Kerry, o que é positivo. “A questão é
que o episódio de espionagem pela NSA vai tornar as relações bilaterais difíceis por algum tempo.”

nhecidas por alguns dos concorrentes”. A preocupação é que informações estratégicas da Petrobras estejam “vulneráveis”.
O ministro de Minas e Energia,
Edison Lobão, afirmou, na solenidade de sanção da lei que destina recursos do petróleo na camada pré-sal para a educação e a
saúde, que o leilão do prospecto
de Libra não será cancelado, mesmo com as suspeitas de que a Petrobras foi alvo de espionagem
do governo dos Estados Unidos.
O assunto dominou os discursos no Senado. O líder do PSB, Rodrigo Rollemberg (DF), considerou “muito provável” que, por
meio da espionagem, empresas
dos Estados Unidos tenham obtido informações estratégicas sobre 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 exploração 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 (PMDBRS) disse que a denúncia de espionagem da Petrobras joga por terra
a alegação do governo norte-americano de que a ação tem o objetivo
de defender o país e combater o
terrorismo. Para ele, “o mais prudente” seria a suspensão do leilão
do campo de Libra. Pedro Taques
(PDT-MT) disse que seria “ingenuidade” achar que a espionagem não
tem interesses comerciais. Segundo ele, a CPI tem que analisar como
o Brasil pode dispor de instrumentos de contraespionagem.
Em nota, o diretor nacional de
inteligência dos EUA, James Clapper, disse que “os EUA coletam informações sobre assuntos econômicos e financeiros e sobre o financiamento ao terrorismo, mas não
usam as suas capacidades de inteligência externa para roubar segredos comerciais de empresas estrangeiras para favorecer companhias americanas ou entregar a
elas o que foi obtido e, com isso,
melhorar a sua competitividade
internacional”. (Colaborou Sergio
Lamucci, de Washington)
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A presidente Dilma Rousseff
afirmou ontem que o governo
brasileiro tomará “todas as medidas para proteger o país, o governo e suas empresas” de tentativas
de espionagem e violação das comunicações pela Agência Nacional de Segurança dos Estados
Unidos (NSA). Por meio de nota
oficial, Dilma questionou a alegação de que o motivo da espionagem americana seja a segurança ou o combate ao terrorismo.
Ela também classificou as tentativas de violação e espionagem
de dados como “incompatíveis
com a convivência democráticas
entre países amigos, sendo manifestamente 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 veiculados pela imprensa, fica evidenciado que o motivo das tentativas 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
“Fantástico”, da Rede Globo, levantou a possibilidade da NSA
ter espionado computadores da
Petrobras. A reportagem foi baseada em dados vazados por
Edward Snowden, ex-prestador
de serviços junto à inteligência
americana, atualmente asilado
na Rússia. Antes disso, documentos apontaram que o governo
brasileiro e a própria Dilma foram espionados.
A reportagem lançou mais dúvidas sobre a posição assumida
antes pela NSA, de que as operações de levantamento de infor-
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Maíra Magro e Bruno Peres
De Brasília

Yvna Sousa, Raquel Ulhôa
e Rafael Bitencourt
De São Paulo
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Se Petrobras foi investigada,
razão é econômica, diz Dilma

Senadores veem risco
de uso de informação
privilegiada em leilão

ca

Relações externas Ministro das Relações Exteriores viajou para os EUA

Dados sobre pré-sal são
públicos, afirma ANP
Marta Nogueira, Elisa Soares
e Rodrigo Polito
Do Rio
A notícia de que a Petrobras
poderia ter sido alvo de espionagem do governo americano levou a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) procurar, ontem, 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, diretorageral da agência, quis afastar
possíveis especulações de que a
concorrência estava ameaçada.
“As informações do leilão são públicas, não exclusivas. Não há nada que mude o processo, ou dê
vantagem a um ou outro participante. Há igualdade de oportunidades”, disse Magda, ao Valor.
A diretora da agência disse
que as denúncias de espionagem envolvendo a Petrobras não
afetam a ANP. A diretora afirmou que a agência não planeja
tomar medidas especiais contra
espionagem. O Banco de Dados
de Exploração e Produção
(BDEP), da ANP, não está na internet.
A possível espionagem foi repudiada por todos os especialistas procurados pelo Valor, mas
nenhum deles consegue mensurar os riscos que a petroleira corre. Questões estratégicas, como
tecnologia para águas profundas
e de possíveis negócios, foram os
temas mais preocupantes.
Especialistas ponderam que
atividades da empresa são publicadas na ANP e na Comissão
de Valores Mobiliários (CVM). É
o que diz Wagner Freire, ex-diretor de exploração e produção da

Petrobras. “As empresas de petróleo têm razoável conhecimento 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 tecnológico não é um assunto exclusivamente brasileiro. “Uma
das áreas de maior avanço tecnológico fica no Golfo do México, porque lá o mercado é muito
disputado. ”
Para David Zylbersztajn, ex-diretor da ANP, a Petrobras não é
afetada em um primeiro momento. “Espionagem sempre
existiu, e com as mesmas finalidades”, reiterou. Adriano Pires,
presidente do Centro Brasileiro
de Infraestrutura (CBIE), ressaltou 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 vulnerabilidade das informações da
estatal e do governo. Segundo
ele, caso a estatal esteja sendo espionada, ela pode perder em negociações. Para ele, o Brasil “tem
uma debilidade imensa na questão de segurança”.
Pires afirmou que especulações acerca de um fato que ainda
não se tem muito conhecimento
podem “despertar teses nacionalistas retrógradas”. Para ele, o setor precisa de investimentos estrangeiros para se desenvolver.
“Petróleo no fundo do mar não
serve para nada”, disse.
Em nota, a Petrobras informou
que “dispõe de sistemas altamente qualificados e permanentemente atualizados para a proteção de sua Rede Interna de Computadores (RIC)”.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.

