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Ao ser informado da espiona-
gem da qual foi vítima quan-
do era candidato, em 2012, o
presidente do México, Enri-
que Peña Nieto, classificou o
fato como “totalmente ina-
ceitável”. Ele, entretanto,
mantém relações cordiais
com Washington enquanto
aguarda esclarecimentos pro-
metidos por Barack Obama.
Após a reunião do G-20, em
São Petersburgo, no começo
do mês, Peña Nieto pediu a
Obama que “investigasse a
fundo”. Sua manifestação
mais dura veio no dia 5: “Se
eles (NSA) atuaram fora dos
acordos internacionais e des-
cumprem leis, devem rece-
ber as sanções corresponden-
tes”. O líder, na prática,
não foi além de demonstra-
ções de contrariedade.

Rubens Ricupero

NãoNo fundo, a suspensão foi um
bom pretexto para a presiden-
te Dilma Rousseff porque a

visita fora cogitada no começo de seu manda-
to, quando a abordagem prevalecente era de
uma nova fase na relação entre Brasil e EUA
e de superação dos atritos acumulados no
governo anterior. Mas esse objetivo não foi
alcançado até hoje. Se fosse mantida, a visita
seria, na verdade, uma peça de marketing,
um meio de fingir que um país abraçava o ou-
tro. Essa construção falaciosa tornou-se in-
viável com a denúncia sobre a espionagem
americana no Brasil e com a dúvida dos EUA
se o País pode ou não ser considerado amigo.

Para Obama, a visita não seria relevan-
te. Para a presidente Dilma, será um alívio
não ter de ir a Washington. Ela não teria
como capitalizar essa viagem. A suspen-
são da visita, na verdade, trará ganhos pa-
ra Dilma junto a seu eleitorado, que é
mais nacionalista. Se houvesse vontade
política dos dois lados, haveria uma solu-
ção. Os diplomatas são criativos. Inventa-
riam algo como a “construção do proces-
so de confiança” bilateral, e a visita ocor-
reria. Não há nada a lamentar. Nada será
perdido.

✽

É DIRETOR DO DEPARTAMENTO ECONÔMICO DA FAAP

E EX-EMBAIXADOR DO BRASIL EM WASHINGTON

Obama tentou
nota conjunta,
sem sucesso

Roberto Gianneti da Fonseca

SimFoi um absurdo suspender a
visita. A decisão empurra o
diálogo bilateral para uma

agenda negativa e prejudica a parte positiva,
centrada na discussão de temas multilate-
rais, como o necessário impulso à Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC), na maior
parceria entre Brasil e EUA e no debate so-
bre questões de propriedade intelectual. O
fato de haver espionagem não traz surpresa
nenhuma. Infelizmente, a espionagem é a
regra do jogo atualmente. O importante se-
ria saber se, a partir da espionagem realiza-
da, houve dano ao interesse do Brasil. Até
agora, isso não foi evidenciado.

A decisão do Palácio do Planalto demons-
trou uma visão muito miúda da relação bila-
teral. A visita de Estado da presidente Dilma
Rousseff abriria a possibilidade de, final-
mente, os dois países assinarem um acordo
de eliminação da bitributação. O Brasil po-
deria ser retirado da lista de observação da
seção especial 301, que trata da pirataria. O
setor privado dos dois países já tinha uma
pauta pronta para dar impulso a partir de
outubro, agenda que será atrasada por cau-
sa da suspensão. A presidente Dilma foi mal
aconselhada e tomou uma decisão ruim.

✽

É DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES

INTERNACIONAIS DA FIESP

● A presidenta Dilma Rousseff rece-
beu ontem, 16 de setembro, telefone-
ma do presidente Barack Obama,
dando continuidade ao encontro man-
tido em São Petersburgo à margem
do G-20 e aos contatos entre o minis-
tro Luiz Alberto Figueiredo Machado
e a Assessora de Segurança Nacio-
nal Susan Rice.

O governo brasileiro tem presente a
importância e a diversidade do relacio-
namento bilateral, fundado no respeito
e na confiança mútua. Temos trabalha-
do conjuntamente para promover o
crescimento econômico e fomentar a
geração de emprego e renda. Nossas
relações compreendem a cooperação
em áreas tão diversas como ciência e
tecnologia, educação, energia, comér-
cio e finanças, envolvendo governos,
empresas e cidadãos dos dois países.

As práticas ilegais de intercepta-
ção das comunicações e dados de

cidadãos, empresas e membros do
governo brasileiro constituem fato
grave, atentatório à soberania nacio-
nal e aos direitos individuais, e in-
compatível com a convivência demo-
crática entre países amigos.

Tendo em conta a proximidade da
programada visita de Estado a Wa-
shington - e na ausência de tempesti-
va apuração do ocorrido, com as cor-
respondentes explicações e o com-
promisso de cessar as atividades de
interceptação - não estão dadas as
condições para a realização da visita
na data anteriormente acordada.

Dessa forma, os dois presidentes
decidiram adiar a visita de Estado,
pois os resultados desta visita não
devem ficar condicionados a um te-
ma cuja solução satisfatória para o
Brasil ainda não foi alcançada.

O governo brasileiro confia em
que, uma vez resolvida a questão de
maneira adequada, a visita de Estado
ocorra no mais breve prazo possível,
impulsionando a construção de nos-
sa parceria estratégica a patamares
ainda mais altos.

● O presidente Obama conversou on-
tem por telefone com a presidente Dilma
Rousseff com vistas a dar continuidade
ao seu encontro em São Petersburgo e
ao da embaixadora Susan Rice com o
ministro das Relações Exteriores do
Brasil, na semana passada.

Estados Unidos e Brasil se beneficiam
de uma parceria estratégica baseada em
valores democráticos compartilhados e
no desejo de promover o crescimento
econômico e a criação de empregos num
sentido amplo. O convite do presidente
Obama à presidente Dilma Rousseff para
a primeira visita de Estado deste seu
segundo mandato reflete a importância
que ele dá a esta parceria global que
vem se expandindo e ao estreito vínculo
entre o povo americano e brasileiro.

O presidente compreende e lamenta a
preocupação que revelações de supostas
atividades da inteligência americana gera-
ram no Brasil e deixa claro que continua

comprometido a trabalhar com a presi-
dente Rousseff e seu governo por meio
dos canais diplomáticos para superar
este problema que se tornou uma fonte
de tensão em nossa relação bilateral.
Como o presidente disse anteriormente,
ele ordenou uma ampla análise da postu-
ra do serviço de inteligência dos Estados
Unidos, mas o processo deverá demorar
meses até ser concluído. O presidente
Obama e a presidente Dilma Rousseff
mantém a expectativa desta Visita de
Estado que celebrará nosso franco rela-
cionamento e não deverá ser eclipsada
por uma questão bilateral particular, inde-
pendente do quão importante ou polêmi-
ca possa ser. Por esta razão, ambos os
presidentes concordaram em adiar a
Visita de Estado da presidente Dilma a
Washington marcada para 23 de outubro.

O presidente Obama espera receber
a presidente Dilma Rousseff em Wa-
shington em data a ser mutuamente
acertada. Outros mecanismos impor-
tantes no âmbito da cooperação, in-
cluindo diálogos entre ambos os presi-
dentes nas áreas política, econômica
energética e defesa, continuarão.

✽

DEBATE

UESLEI MARCELINO/REUTERS

PARA LEMBRAR

ESPIONAGEM. Visita cancelada

A decisão trará prejuízo para o Brasil?

Dilma diz que espionagem é atentado
à soberania e cancela viagem aos EUA

Do Palácio
do Planalto

Da Casa
Branca

CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Brasil e EUA tentaram redigir
umanota conjuntapara comuni-
car o “adiamento” da visita de
DilmaRousseff, mas os america-
nos não aceitaram algumas de-
clarações mais duras sobre a es-
pionagem defendidas pelo lado
brasileiro. A solução foi a divul-
gação simultânea de comunica-
dos distintos, segundo os quais a
decisão foi alcançada de comum
acordo pelos dois presidentes.

Houve coordenação entre os
governos na maneira como o
cancelamento seria comunica-
do, o que revelou o cuidado do
Brasil em evitar danos irrecupe-
ráveis. A Casa Branca divulgou
nota anunciando o que chamou
de “adiamento” às 13h32 de on-
tem (14h32, horário de Brasí-
lia), dois minutos depois de o
Palácio do Planalto oficializar a
decisão em um comunicado.

Nova data para a visita só de-
verá ser definida depois que o
processo de investigação inter-
na sobre a espionagem acabe e
novas explicações sobre a ação
dos EUA sejam dadas ao Brasil,
jáque Dilma exigiu receber justi-
ficativas convincentes. /

CLÁUDIA TREVISAN

Empresários brasileiros minimizam episódio. Pág. A6 }

BRASÍLIA
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

A presidente Dilma Rousseff
cancelou ontem a viagem ofi-
cial que faria aos EUA, em 23
de outubro, após ser avisada
por seu colega americano, Ba-
rack Obama, de que não have-
ria tempo hábil até lá para a
apuração da espionagem feita
contra ela e a Petrobrás pela
Agência de Segurança Nacio-
nal (NSA, na sigla em inglês).

A decisão de Dilma foi anun-
ciada por meio de nota oficial,
na qual ela classifica a intercep-
tação das comunicações como
“fato grave”, “atentatório à so-
berania nacional” e “incompatí-
vel” com a convivência demo-
crática entre países amigos.

Apesar das palavras duras, o
texto diz que a decisão foi toma-
da em comum acordo com o go-
verno americano. Minutos de-
pois, foi a vez de a Casa Branca
divulgar nota. O texto afirma
queObama “entende e lamenta”
as preocupações geradas pelas
atividades de inteligência ameri-
cana no Brasil e está disposto a
trabalhar para resolver essa fon-
te de tensão na relação bilateral.

Telefone. Dilma conversou
com Obama por telefone na se-
gunda-feira à noite. O presiden-
te americano tomou a iniciativa
de ligar, para explicar que não
conseguiria concluir em pou-
cos meses a investigação que se
comprometera a fazer a respei-
to dos episódios de espiona-
gem. A presidente esperava de-
le um pedido de desculpas, mas
ouviu que os EUA também ti-
nham de dar respostas sobre o
monitoramento de telefone-
mas e e-mails não apenas ao Bra-
sil, mas a outros países aliados,
como o México e a França.

Dilma disse a Obama que ocu-
paráatribunadaAssembleia-Ge-
ral da ONU, dia 24, em Nova
York,parafazerumprotestocon-
tundente contra a espionagem e
o uso de servidores da internet
para práticas que ferem garan-
tias e direitos dos cidadãos.

Obama,porsuavez,disseaDil-
maquegostariamuitoderecebê-
la em Washington, em outubro,
mas entenderia se elanão pudes-
se comparecer. A presidente não
escondeu sua insatisfação e lem-
brou que o Brasil é um país sem
terrorismo e sem armas nuclea-
res ou químicas – e que, diante
disso,nenhumaleiamericanapo-
deria amparar o rastreamento
das comunicações do Brasil.

“Vou levar esse assunto a to-
dos os fóruns multilaterais”, in-
sistiu ela. Na avaliação do Palá-
cio do Planalto, a espionagem
foi movida por interesses co-
merciais, relacionados princi-

palmente às reservas de pré-sal.
No Palácio do Planalto, o co-

mentário é que Dilma somente
marcará nova data para o encon-
trocasoopresidente dos EUAdê
explicações convincentes para o
episódio da espionagem. Se isso
ocorrer, é possível que a visita
ocorra em abril de 2014, ano em
que Dilma disputará a reeleição.

Em junho, quando estoura-
ram as denúncias sobre o moni-
toramento americano, Obama
defendeu o programa que espio-
na telefonemas e servidores da

internet. “Não dá para ter 100%
de segurança, 100% de privaci-
dade e zero de inconveniência.”

O uso desse sistema de inteli-
gência foi por ele justificado
com o argumento de que a lei

americana de combate ao terro-
rismo permitia o rastreamento.

O porta-voz da Casa Branca,
Jay Carney, afirmou ontem que
Obama considerou o “adiamen-
to” a melhor opção nas circuns-
tâncias atuais. Segundo ele, a
questão está sob intenso foco da
imprensa brasileira e ofuscaria
outros temasque seriam discuti-
dos durante a visita. Carney ob-
servou ainda que os EUA espe-
ram que a decisão não coloque
em segundo plano outros temas
da relação bilateral – em respos-

ta a uma pergunta que mencio-
nou especificamente petróleo,
biocombustíveis e a eventual
compradecaçasa jatodaBoeing.

Dilma seria recebida em visita
deEstado,algoqueObamareser-
vou até agora a dirigentes de ape-
nas seis países: Grã-Bretanha,
China, Índia, México, Canadá e
Israel. Seria a primeira visita do
gênero que Obama receberia em
seu 2.º mandato e a única neste
ano. / VERA ROSA, TÂNIA MONTEIRO,

DÉBORA ÁLVARES, CLÁUDIA

TREVISAN e LISANDRA PARAGUASSU

México ficou
na reclamação

NO PORTAL

Cobrança. No telefonema com Obama, Dilma avisou que, em seu discurso na ONU, dia 24 , cobrará medidas antiespionagem

● Tá legal
O Tribunal de Vigilância de Inteli-
gência Estrangeira dos EUA deci-
diu, no fim de agosto, que o gover-
no pode coletar dados telefôni-
cos dos cidadãos americanos.

Presidente afirma em nota que falta de explicações sobre o monitoramento de mensagens suas e da Petrobrás impede a visita de Estado
marcada para 23 de outubro; também em nota, Obama faz apelo para que relação não seja ‘eclipsada por uma questão bilateral particular’
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D esde a noite da última sexta-fei-
ra, a presidente Dilma Rousseff
já havia tomado a decisão de não

ir mais a Washington, para a pomposa
visita de Estado, a convite do presidente
dos Estados Unidos, Barack Obama, no
dia 23 de outubro. Neste dia, Dilma reu-
niu na Granja do Torto uma espécie de
conselho político para discutir o tema
que incluía, obviamente, o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.

Não foi a primeira vez que Dilma con-
versou com ele sobre o tema e que Lula
lhe aconselhara a não ir. O ex-presidente
achava que não havia clima político para
realizar a viagem, uma vez que as explica-
ções de Obama não foram convincentes.

Outros interlocutores próximos de
Dilma e Lula foram chamados para a reu-
nião que se delongou por toda a tarde de
sexta, entrou pela noite, e que acabou
tratando também das eleições de 2014.

O cancelamento da viagem poderia
ser uma bandeira da presidente na cam-
panha do ano que vem. Na reunião de
sexta, Dilma ouviu também dos demais
interlocutores, entre eles o ex-ministro
das Comunicações Franklin Martins, o
publicitário João Santana e o presiden-
te do PT, Rui Falcão, que ela não deveria
ir aos EUA. Antes de sacramentar a deci-
são, Dilma conversou ainda com seu no-
vo ministro das Relações Exteriores,
Luiz Alberto Figueiredo.

Todos endossaram que, ao cancelar a
viagem, Dilma dava uma demonstração
de defesa da soberania do País e de não
aceitar a violação da privacidade não só
do governo, mas de todos os brasileiros.

✽

BASTIDORES: Tânia Monteiro

Decisão ajuda imagem, dizem analistas
Ainda amargando problemas de popularidade, Dilma, candidata à reeleição, deve ter dividendos políticos internos com cancelamento

KEVIN LAMARQUE/REUTERS-9/4/2012

ESPIONAGEM. Impactos políticos

Decisão foi tomada
após conversa com
Lula e João Santana

Isadora Peron
Daiene Cardoso / BRASÍLIA

A decisão tomada pela presi-
dente Dilma Rousseff de can-
celar a viagem aos Estados
Unidos pode trazer benefí-
cios à imagem da petista, que
viu a sua popularidade des-
pencar depois da onda de pro-
testos de junho. Especialis-
tas ouvidos pelo Estado con-
sideram que a postura adota-
da pela presidente tende a ser
bem-vista pela opinião públi-
ca. Enquanto isso, no Con-
gresso, a oposição criticou a
presidente de ter tomado
uma decisão de “marketing”,
não de política externa.

O professor Sergio Praça, pes-
quisador do Centro de Política
e Economia do Setor Público
(Cepesp), avalia que a tendên-
cia é que a decisão de Dilma te-
nha uma boa repercussão na so-
ciedade. “Os brasileiros vão
achar uma postura altiva, de so-
berania”, afirmou ele, para
quem a presidente deve colher
mais frutos positivos do que ne-
gativos do episódio.

Na opinião de José Paulo Gue-
des Pinto, professor de Rela-
ções Internacionais Universida-
de Federal do ABC (UFABC), o
cancelamento da visita de Esta-
do aos EUA mostra que a atitu-
de do governo americano de es-
pionar autoridades e empresas
brasileiras é “inaceitável”. “Os
Estados Unidos têm errado
muito na sua política externa.
Qualquer compreensão nesse
sentido seria um erro da parte
do Brasil”, disse.

Marco Antonio Carvalho Tei-
xeira, professor de Ciência Polí-
tica da FGV, argumenta, no en-
tanto, que não há dúvidas de
que Dilma tomou a decisão pa-
ra agradar a opinião pública.

“Ela jogou para a plateia e dei-
xou de lado as questões de Esta-
do. Enfrentar o ‘gigante’, o ‘Im-
pério’, tem lá o seu charme.”

O professor Carlos Pereira,
também da FGV, argumenta no
mesmo sentido: “É possível re-
conhecer que Dilma tinha moti-
vos para dizer não a Barack Oba-
ma. É possível até compreen-
der esses motivos, porém eles
têm uma conotação caseira.
Nos aproximamos de um ano
eleitoral, em que Dilma é candi-
data à reeleição, e a espionagem
da agência dos Estados Unidos
à presidente e à Petrobrás dei-
xou a opinião pública chocada.”

Parlamentares. No Congres-
so, enquanto membros da base
aliada elogiavam o cancelamen-
to do encontro de Dilma com o
presidente americano Barack
Obama, parlamentares de opo-
sição classificaram a decisão co-
mo “marqueteira” e criticaram
o “comportamento ideológico”
do Palácio do Planalto.

“Importante observar que a
reunião decisiva para a presi-
dente não ocorreu com o minis-
tro das Relações Exteriores,
mas com a equipe de assessores
de marketing”, criticou o presi-
dente do PSDB, senador Aécio
Neves (MG).

“Seria mais adequado que a
presidente Dilma aproveitasse
a viagem para enfrentar essa
questão (da espionagem) e de-
fender os interesses da econo-
mia nacional e das empresas
brasileiras. Mas ela preferiu o
marketing, mais uma vez”, argu-
mentou o tucano, que é pré-can-
didato à sucessão presidencial.

Já o líder do DEM na Casa,
Ronaldo Caiado (GO), disse
que faltou a Dilma um “compor-
tamento de estadista” e que sua
reação manifestou uma posi-

ção “estritamente ideológica”.
“O Brasil deve exigir reparação
e penalização de quem come-
teu espionagem, mas não cabe à
presidente adotar um compor-
tamento ideológico”, conde-
nou o líder em seu perfil no
Twitter. Caiado lembra que o
governo brasileiro agiu de ma-

neira distinta com os vizinhos
alinhados politicamente. “O
País já conviveu com situações
como a da Bolívia, quando Evo
Morales saqueou refinarias bra-
sileiras e o governo não tomou
qualquer atitude”, afirmou.

‘Sem medo’. Para os líderes da
base governista, ao reagir às de-
núncias de espionagem, Dilma
deixou claro sua contrariedade
com a falta de explicação do go-
verno Obama. Na avaliação de
Arlindo Chinaglia (PT-SP), lí-
der do governo na Câmara, até
agora os Estados Unidos se limi-
taram a fazer “declarações de
amizade”, sem se ater a explica-
ções convincentes.

O líder do PT na Casa, José
Guimarães (CE), defendeu que
o governo brasileiro não deve
se inibir a “qualquer grito” nor-
te-americano. “Ninguém deve
temer os Estados Unidos”, dis-
se. / COLABOROU JOÃO DOMINGOS

Sem clima. Dilma e Obama: ela anunciou ontem cancelamento da viagem
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● Repercussão
“Os brasileiros vão achar (o
cancelamento) uma postura
altiva, de soberania”
Sergio Praça
PESQUISADOR DO CEPESP

“Importante observar que a
reunião decisiva para Dilma
não ocorreu com o ministro
das Relações Exteriores,
mas com a equipe de
assessores de marketing”
Aécio Neves
SENADOR E PRESIDENTE DO PSDB
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A4/A7.




