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um Prêmio Nobel da Paz de caráter 
preventivo, sem que nada tivesse feito, 
antes ou depois, para justificar tama
nha consideração. Iniciando o segun
do mandato, fez tudo ao contrário do 
que havia prometido. Hoje, comanda 
um Estado em que o poder militar é 
cada vez maior, no qual a máquina das 
diversas agências do serviço secreto 
mobiliza 100 mil pessoas por ano e 
consome um orçamento de U$S 50 
bilhões. “Acho muito complicado sa
ber essas coisas pelos jornais. Eu 
quero saber o que há. Se tem ou se não 
tem. Quero saber tudo o que tem,” 
esbravejou Dilma, em São Petersbur- 
go, no final de uma reunião do G-20, 
quando manteve uma conversa de 20 
minutos com o pre
sidente dos Estados 
Unidos. “Obama as
sumiu a responsabi
lidade direta e pes
soal tanto para a 
apuração das de
núncias quanto para 
oferecer medidas 
que o governo brasi
leiro considerasse 
necessárias”, afirmou 
a presidenta. Ao mencionar o tema, no 
entanto, Obama foi mais lacônico. 
Empregando o tom de quem não es
tava a par do que a presidenta lhe 
dissera, afirmou: “Disse a Dilma que 
vou dar uma olhada nas alegações e 
ver o que está acontecendo”, resumiu.

Inaceitáveis, do ponto de vista di
plomático, as operações de espiona
gem também ajudaram a produzir um 
desastre do ponto de vista político. Os 
documentos confirmam que, ao contrário 
de tantas proclamações oficiais de Wa
shington, o Brasil é um alvo prioritário para 
a atuação clandestina do serviço secre
to numa posição semelhante, apenas, 
a países como a China, a Rússia, o Irã e 
0 Paquistão. A diferença é que ne
nhum deles recebe flores da Casa 
Branca e do Departamento de 
Estado com tanta frequência. Ao 
colocar o Brasil ao lado de com-

seu ponto de vista, a Casa Branca 
escancarou uma diplomacia de jogo 
duplo, o que é especialmente cons
trangedor para Dilma. Sucessora de 
Lula, um presidente que fez do antia- 
mericanismo um traço permanente de 
seu segundo mandato, Dilma tomou 
posse com a disposição de reconstruir 
a conversa com Washington. Uma das 
razões para a escolha de Antonio Pa
triota para ocupar a chancelaria, na 
qual ficou até a fuga do senador boli
viano Roger Molina, eram seus conta
tos especialmente próximos de Hilla
ry Clinton, chefe do Departamento de 
Estado. O que se vê agora pode ser 
considerado, além de um inequívoco 
atentado à soberania, uma traição.

lo. Só não se poderia supor que seria 
algo tão errado, a ponto de o Planalto 
cogitar, seriamente, a possibilidade de 
cancelar a visita como um ato de re
púdio à espionagem, hipótese que teve 
aliados e adversários no governo, que 
na semana passada examinavam prós 
e contras de uma medida drástica, 
mas, em algumas circunstâncias, in
dispensável. Num sinal de que a pro
posta entrou na lista de reações 
possíveis, Brasília cancelou uma mis
são precursora, destinada a fazer le
vantamento de locais e instituições 
que seriam visitados pela presidenta. 
Mais do que uma medida definitiva, 
pois pode-se enviar outra missão a 
qualquer momento, caso a visita se

Para atear ainda mais lenha a essa 
fogueira, os segredos mais recentes da 
espionagem de Washington foram 
revelados dois meses antes da data 
marcada para uma visita de Estado de 
Dilma a Washington, em que a presi
denta teria direito a tantas honrarias 
e festejos que até diplomatas mais 
experimentados com a tonalidade 
furtiva das relações entre a primeira 
potência mundial e os outros países 
logo farejaram que havia, 
obviamente, algo de 
errado em tudo aqui-

torne menos vergonhosa do que pa
recia nos dias seguintes às denúncias, 
era um aviso direto a Washington de 
que, por enquanto, os preparativos 
para a viagem foram suspensos.

Uma das principais dificuldades 
para uma -reaproximação amistosa e 
menos constrangedora reside na pos
tura americana, que não costuma ofe-

panhias tão pouco confiáveis, do

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

 



recer nem sequer uma oportunidade 
para as autoridades atingidas sentirem- 
se reconfortadas por pedidos de des
culpas, mesmo fingidos, e explicações 
com um mínimo de consistência. Ao 
comparar as primeiras revelações sobre 
a espionagem americana, mais leves e 
suaves, mas já preocupantes, divulgadas 
em 5 de julho, e as descobertas da se
mana passada, constatou-se um agra
vante. Chamado a dar explicações pelo 
Itamaraty, o embaixador Thomas Shan- 
non assegurou, na época, que o traba
lho se resumia aos chamados “metada- 
dos.” Assim, a NSA apenas faria o 
monitoramento de quem se comunica
va com quem - mas não penetrava no 
conteúdo das conversas. Era mentira, 
comprovou-se na semana passada. 
Outras solicitações formais do governo 
brasileiro, como ter conhecimento, 
preciso das informações capturadas de 
modo ilegal, que permitiriam ao menos 
se ter uma noção do prejuízo sofrido, 
sequer foram respondidas.

Essa postura também foi experi
mentada pelo ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, encarregado pela 
presidenta Dilma Rousseff de condu
zir negociações na tentativa de definir

um acordo de reciprocidade para as
segurar um mínimo de controle sobre 
a atuação da máquina de espionagem. 
Há 15 dias, quando tudo o que se sa
bia eram as denúncias preliminares de 
Snowden, Cardozo foi enviado a Wa
shington para negociar um acordo 
bilateral. Em encontros com o secre
tario de Justiça, Erick Holder, e com o 
vice-presidente, Joe Biden, o ministro 
apresentou uma proposta que Brasília 
considerava aceitável para as duas 
partes. 0 Brasil não faria oposição a 
grampos realizados no País, desde que 
eles se limitassem a investigação de atos 
ilícitos, de qualquer natureza, e tivessem 
autorização da Justiça brasileira. Em 
contrapartida, o governo Dilma Rousseff 
pedia reciprocidade: caso o governo bra
sileiro quisesse monitorar grampos nos 
Estados Unidos, também poderia fazê-lo, 
desde que tivesse autorização judicial. “A 
ideia foi descartada sem explicações ou 
argumentos”, recorda Cardozo, que de
sembarcou de volta ao Brasil na sexta- 
feira 31 de agosto e, poucas horas 
depois, tomou conhecimento do novo 
pacote de denúncias. “Eles poderiam 
ter pedido tempo para analisar, mes
mo que nunca dessem uma resposta.

Seria uma demonstração de conside
ração pelo nosso ponto de vista. Nem 
isso”, disse o ministro.

Como se aprende nos bons filmes de 
agente secreto, a espionagem nunca é 
somente um serviço de cidadãos intré
pidos e corajosos, mas também reflete 
determinado ambiente político. Com o 
auxílio do então ministro-chefe da Casa 
Civil José Dirceu, em seu primeiro man
dato Lula estabeleceu relações especial
mente proveitosas com o presidente 
George W. Bush. Criados em escolas 
políticas opostas, os dois se entenderam 
em torno de assuntos de interesse co
mum e isso envolveu operações secretas. 
Obcecado pelo combate ao terrorismo,
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Bush não enfrentou oposição do gover
no brasileiro para investigar denúncias, 
não comprovadas, de que comerciantes 
estabelecidos na região da Tríplice Fron
teira providenciavam serviços de lava
gem de dinheiro para o terrorismo is
lâmico. Em contrapartida, quando se 
encontrou, no Banestado, indícios de 
corrupção e lavagem de dinheiro, uma 
equipe da Polícia Federal pôde estabe
lecer-se por três meses em Nova York 
e, com o auxílio do FBI, fazer um exame 
completo em contas suspeitas, operação 
que abasteceu os melhores documentos 
da célebre “CPI do Banestado.”

Num mundo onde a potência ame
ricana não possui rivais nem desafiantes, 
não há quem ouse peitar Washington 
de forma direta nem permanente. Vários 
países da Europa ocidental saíram da 
Guerra Fria como um braço auxiliar e 
subalterno dos Estados Unidos, a come
çar pela Inglaterra. Mesmo a França, que 
tem periódicos momentos nacionalistas, 
mostra-se cada vez mais incluída na 
mesma esfera de influência. Trata-se, na 
verdade, de uma força acumulada pelo 
Estado americano em comunhão com 
grandes corporações privadas que lide
ram, sem rivalidade, as principais ino-

vações tecnológicas do planeta. For
necedoras habituais de informações 
para o governo dos Estados Unidos, 
que pagam boas recompensas pela 
mercadoria recebida, elas recebem, em 
troca, informações sensíveis para in
vestimentos e áreas de interesse. Um 
dos principais estudiosos dessa situa
ção, o professor Carlos Alberto Muniz 
Bandeira recorda que a intervenção 
da inteligência dos Estados Unidos 
teve um papel decisivo para assegurar 
a vitória da Raytheon na montagem 
do Sistema de Vigilância da Amazônia 
(Sivam), em 1994, numa disputa bilio- 
nária com um consórcio francês que 
incluiu vários grampos telefônicos e 
um pedido direto do então presidente, 
Bill Clinton, ao presidente do Brasil, 
Fernando Henrique Cardoso.

É nesse ambiente de segredos múl
tiplos que o governo examinâ a imen
sa camada de interesses envolvidos na 
questão. A própria Dilma está convencida 
de que, do ponto de vista comercial, os 
investimentos no pré-sal podem motivar 
uma ação desse porte em espionagem. 
Parece claro que, ao espionar diretamen
te a presidenta, o serviço secreto também 
quer acompanhar seus passos e decisões 
muito de perto. Mas há outra pergunta 
que se faz no governo: quem se benefi
cia com uma denúncia que, em última 
análise, prejudica uma política de apro
ximação, com avanços, recuos e tantas 
desconfianças, entre os governos dos 
dois países? Os suspeitos principais de 
Brasília são dois. Em sua visão, China e 
Rússia, nesta ordem, poderiam ter inte
resse em envenenar essa convivência. ■
Colaborou: Josie Jeronimo

FOTOS: JUAN KARITA/AP PHOTO

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

 

Caixa de texto
Fonte: Istoé, São Paulo, ano 37, n. 2286, p. 38-42, 11 set. 2013.




