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A
missão de governar o 
país mais poderoso 
do mundo já foi de
sempenhada com va
riados graus de su
cesso. Uma lição que 

os governantes dos Estados Unidos 
aprenderam muito cedo refere-se ao 
poder de suas palavras. "Não se deve 
dizer nada pelo qual não se quer depois 
ser responsabilizado", disse Abraham 
Lincoln, presidente entre 1861 e 1865. 
Há seis anos, quando era candidato à 
Presidência, Barack Obama prometeu 
acabar com o que chamou de "gram
pos ilegais dos cidadãos americanos". 
Ele se referia à gigantesca máquina de 
inteligência montada pelo então presi
dente George W. Bush para rastrear 
suspeitos de terrorismo e. assim, tentar 
evitar ataques como os de 11 de setem
bro de 2001. A justificativa era que. 
para preservar a vida de todos, era in
dispensável invadir a privacidade de 
alguns. "A administração Bush propõe 
uma falsa escolha entre as liberdades 
que amamos e a segurança que prove
mos", disse o candidato do Partido 
Democrata. Obama seria o presidente 
da paz, do respeito às leis e do multila-
teralismo — um forte contraste, por
tanto, com o antecessor belicoso, in
sensível aos aspectos legais de suas 
ações e adepto do "atire antes, conver
se depois". Obama prometeu que aca
baria com as guerras no Iraque e no 
Afeganistão e. em vez de tomar deci
sões unilaterais, como na invasão do 
Iraque por Bush, feita sem o aval das 
Nações Unidas, que agiria militarmen
te apenas com o aval dos aliados e a 
autorização da ONU. 

Bush acabou. Obama está no meio 
do redemoinho, vendo suas promessas 
ser demolidas pela marcha inexorável 
dos acontecimentos. Eleito em 2008, já 
no ano seguinte ganharia o Prêmio No
bel da Paz. Agora, sua imagem de presi
dente da paz vai se evaporando pela 
decisão de atacar a Síria. Sua aura de 
benignidade e compreensão com os 
aliados foi tisnada pela revelação de 
que os espiona pelos meios tecnológi
cos mais modernos e agressivos. Havia 
também uma boa dose de demagogia na 
imagem do presidente que procuraria 
"liderar nos bastidores" e não como 
único protagonista. Se isso significava 

fazer as coisas às escondidas, então está 
explicado por que a máquina de vigilân
cia americana não apenas continuou fun
cionando plenamente como foi expandi
da durante o governo Obama. conforme 
mostram os slides furtados e vazados 
para a imprensa pelo ex-analista de in
teligência americano Edward Snowden. 
Nos últimos meses, essas informações 
revelaram que os americanos gram
peiam os telefones e a internet de em
baixadas de vários países e da União 
Europeia nos Estados Unidos e que vi
giam e-mails de milhões de pessoas ao 
redor do mundo. Na semana passada, 
uma reportagem no programa Fantás
tico, da Rede Globo, deu indícios de 
que a Agência de Segurança Nacional 
(NSA, na sigla em inglês) também es-
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pionou as comunicações da presidente 
Dilma Rousseff e mensagens de celular 
do presidente mexicano Enrique Peña 
Nieto quando era candidato. 

Sem negar as acusações, Obama ten
tou se justificar um dia antes de ir a São 
Petersburgo, na Rússia, para a reunião 
de cúpula do G20, grupo dos principais 
países desenvolvidos e emergentes, on
de se encontraria com os representantes 
de alguns dos governos espionados pe
la NSA: "Como outros países, temos 
uma operação de inteligência que tenta 
melhorar nossa compreensão sobre o 
que acontece ao redor do mundo". É 
constrangedor que, na mesma semana 
em que foi pego espionando aliados 
por meio de programas desenhados pa
ra monitorar terroristas, Obama tenha 
tentado convencer esses mesmos alia
dos a entrar numa aventura militar na 
Síria que beneficiaria justamente os 
terroristas que mais riscos significam 
para o mundo, aqueles recrutados e 
treinados pela Al Qaeda. 

Há um ano, o presidente americano 
deixou claro, em um trecho improvisa
do de um discurso, que o uso de armas 
químicas era uma "linha vermelha" que 
o ditador Bashar Assad não poderia cru
zar, sob pena de ser punido militarmen
te pelos Estados Unidos. Essa linha foi 
cruzada e, a contragosto, Obama se viu 
obrigado a agir. Ou, pelo menos, é o 
que ele diz estar fazendo. Nesta sema
na, um plano de bombardear a Síria será 
votado no Congresso americano. A 
doutrina obamista de poucos anos atrás 
diria que os Estados Unidos só deve
riam fazer uma intervenção militar com 
a aprovação do Conselho de Segurança 
da ONU. Isso, contudo, não vai aconte
cer, porque a Rússia e a China, que têm 
poder de veto. se opõem. O presidente 
russo Vladimir Putin apoia Assad e tem 
dois argumentos poderosos contra uma 
intervenção. O primeiro é que, se Assad 
cair, o caminho para o poder e para o 
arsenal químico do país ficará livre para 
os terroristas islâmicos. O próprio se
cretário de Estado americano, John 
Kerry. afirmou na semana passada que 
os extremistas representam entre 15% e 
25% das forças anti-Assad. Um vídeo 
colocado na internet na semana passada 
mostra do que a turma dos bad guys 
("caras maus", nas palavras de Kerry) é 
capaz. As imagens mostram os rebeldes 
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metralhando sete soldados de Assad 
que, enfileirados de bruços no chão. não 
têm a menor chance de se defender. Os 
militantes da frente Nusra. ligada à Al 
Qaeda, podem até ser minoria, como 
afirma Kerry. mas são mais preparados 
que os outros rebeldes sírios, que saem 
para a guerra de chinelos e sem expe
riência em combates. Já os jihadistas 
foram treinados em conflitos anteriores, 
como as guerras no Iraque, na Chechê-
nia e no Afeganistão. O segundo argu
mento de Putin é que o governo ameri
cano não mostrou provas contundentes 
de que foi Assad quem ordenou o mais 
recente ataque químico contra civis. O 
russo pode até estar errado e ser critica
do por ficar do lado de um ditador que, 
comprovadamente, não dá a mínima pa
ra a integridade de sua população, mas 
o fato é que muitos países e uma boa 
parcela dos cidadãos americanos têm o 
mesmo pé atrás em relação aos indícios 
de culpa de Assad. Isso é especialmente 
humilhante no momento atual, porque a 
responsabilidade de reunir essas provas 
é das mesmas agências de inteligência 
que estão sendo acusadas de espionar 
os aliados dos americanos. 

A dificuldade de Obama em anga
riar apoio para atacar a Síria e em dei
xar para trás as acusações de que espio
na países amigos tem a mesma raiz: 
com sua política externa vacilante, ele 
não inspira confiança nos aliados. Basta 
um pequeno exemplo. Em maio. Oba
ma fez um discurso em que declarou o 
fim da guerra ao terror iniciada por 
Bush, seu antecessor. No mês passado, 
quase duas dezenas de embaixadas 
americanas ficaram fechadas durante 
uma semana por causa de uma ameaça 
terrorista da Al Qaeda. Quem falou em 
terroristas acuados, mesmo? 

Henry Kissinger. ex-secretário de 
Estado americano, afirmou em 1979: 
"Os Estados Unidos não têm amigos 
permanentes, apenas interesses". O go
verno Obama parece não ter nenhuma 
clareza de quais são os interesses do seu 
país atualmente. No plano geopolítico, 
ele está perdido. Quando identifica um 
novo desafio, muda o rumo de sua di
plomacia com a agilidade de um porta-
aviões que precisa fazer um giro de 180 
graus. Na Primavera Árabe, no Egito, 
Obama recusou-se a apoiar um antigo 
aliado. Hosni Mubarak. Em seguida, foi 
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conversar com a Irmanda
de Muçulmana, um grupo 
historicamente hostil aos 
Estados Unidos. Neste ano. 
depois do golpe dado pelos 
militares. Obama não con
segue retomar nenhuma 
influência no país. Na Sí
ria, como foi dito antes, o 
risco é ajudar os radicais 
da Al Qaeda, o grupo que 
organizou o ataque aos Es
tados Unidos em 2001. 

A mesma falta de cla
reza de interesses parece 
existir nos programas de 
espionagem americanos. 
Como o próprio Obama explicou na se
mana passada, boa parte do monitora
mento eletrônico e telefônico é feita 
não porque seja necessário, mas sim
plesmente porque é possível. "Da 
mesma forma que nossa capacidade 
militar é significativamente maior do 
que a de muitos outros países, isso tam
bém vale para nossa inteligência. As
sim, embora tenhamos os mesmos obje
tivos, nossos meios são significativa
mente maiores", disse o presidente 
americano, sugerindo que a espionagem 
entre países amigos é normal. O que 
muda é o grau de eficiência de cada um. 
E. poderíamos acrescentar, a capacida
de de cada país de evitar que essas ativi
dades sejam reveladas publicamente. 
De fato. nas apresentações internas da 
NSA em que se fala de Dilma e Peña 
Nieto, a impressão é que os analistas 
estavam apenas testando suas capacida
des. Aparentemente, nenhuma informa
ção realmente sensível foi coletada. Os 
espiões conseguiram captar mensagens 
de celular enviadas por Peña Nieto, en
tão candidato à Presidência, a nove de 
seus interlocutores. Nelas, ele citava o 
nome de dois possíveis ministros, os 
quais foram nomeados seis meses de
pois. No slide sobre Dilma, a proposta 
declarada é entender os métodos de co
municação entre ela e seus conselheiros 
mais próximos. "O Brasil foi alvo de 
um nível primário de monitoramento 
praticado por quase todos os países do 
mundo, seja contra inimigos ou ami
gos", diz Joseph Humire, ex-oficial de 
inteligência da Marinha dos Estados 
Unidos e consultor de segurança. No 
fim da apresentação da NSA vazada por 
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Snowden, o time de analistas se gaba de 
ter conseguido aplicar uma técnica de 
espionagem contra pessoas importan
tes, dando os alvos brasileiro e mexica
no como exemplos do bom trabalho. E 
por que eles fariam isso? "É sempre útil 
testar suas capacidades de inteligência e 
interceptação de informações. Isso po
de ser um bom argumento para os agen
tes conseguirem um aumento do orça
mento da NSA", diz o advogado Mi-
chael Shrimpton, que trabalhou com os 
serviços de inteligência da Inglaterra. 
"Mesmo nações amigas sempre querem 
tirar vantagem uma sobre a outra, seja 
na área de política, de inteligência ou 
econômica", diz Annie Machon, uma 
ex-agente do serviço secreto inglês. 

No Brasil, um exemplo de espiona
gem "amiga" aconteceu em 1993 e 1994, 
quando os militares se preparavam para 
comprar o sistema de radares Sivam pa
ra a Amazônia. Os brasileiros estavam 
em negociações avançadas com o gru
po Thomson, francês, para uma licita
ção de 1.4 bilhão de dólares. Usando 
satélites militares, a agência de inteli
gência americana CIA, em parceria com 
a NSA. grampeou comunicações de te
lefone, fax e e-mail do Palácio do Pla
nalto. Um relatório que revelava tenta
tivas de suborno foi enviado à Comis
são de Comércio dos Estados Unidos. 
O governo de Itamar Franco barrou o 
negócio. A concorrência foi depois ven
cida pela Raytheon, americana. O su
posto suborno nunca foi comprovado. 
"Como em qualquer negócio, sempre é 
preciso conhecer seu parceiro comer-
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cial, suas fraquezas e capacidades, e a 
espionagem ajuda nisso", diz a espe
cialista em inteligência israelense Miri 
Eisin. Os documentos revelados por 
Snowden não indicam até agora que es
se teria sido o objetivo do monitora
mento das comunicações de Dilma, 
mas o programa em teste poderia ser 
usado para esse fim. 

A reação do governo brasileiro foi 
traçada em uma reunião no Palácio do 
Planalto na segunda-feira 2, em que a 
presidente e auxiliares concordaram so
bre a gravidade do episódio, mas tam
bém sobre a necessidade de não o trans
formar numa crise entre os dois países, 
o que poderia resultar em prejuízos fi
nanceiros para o Brasil. O Itamarary co
brou explicações "formais e por escri
to" do embaixador dos Estados Unidos 
no Brasil. Thomas Shannon (veja a en
trevista com o diplomata na página 15), 
de saída do cargo. Na quinta-feira, Dil
ma teve um encontro reservado, fora da 
agenda oficial do G20. com Obama. Na 
versão do governo brasileiro, a conver
sa de quarenta minutos foi "tensa" e a 
presidente teria cobrado respostas sa
tisfatórias. Como elas não foram da
das, Dilma "impôs" (sempre conforme 
a narrativa do lado brasileiro) o prazo 
de quarta-feira 11 para que Obama se 
pronuncie oficialmente. A veemência 
da presidente, segundo seus assesso
res, parou por aí. As ameaças de reta
liação teriam sido transmitidas pela 
chancelaria brasileira. São elas: enter
rar a possibilidade de comprar caças 
americanos para a FAB. dificultar a vi

da no Brasil de empresas 
de tecnologia dos Estados 
Unidos, como a Microsoft, 
e encaminhar ao Congres
so um projeto de lei que 
prevê a aplicação de san
ções financeiras a empre
sas que ajudarem a NSA a 
espionar. O segundo man
dato costuma ser cruel pa
ra os presidentes america
nos, impossibilitados de 
concorrer a um terceiro. 
Para Obama, o segundo 
termo está sendo especial
mente desafiador. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 37, p. 62-69, 11 set. 2013. 




