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O olho grande da National Security
Agency (NSA), serviço de inteli-
gência norte-americano ultrasse-

creto, contra o Brasil, cuja descoberta cau-
sou a suspensão do encontro da presiden-
te Dilma Rousseff com Barack Obama em
Washington, é só parte – pequena – da bis-
bilhotagem dos EUA por aqui. Há mais,
muito mais, sendo feito para violar, e sem
grande esforço, os segredos de um país
cujo papel nas relações internacionais mu-
dou dramaticamente com o fim da Guerra
Fria, garante Vladimir Brito, pesquisador
do Centro de Estudos de Inteligência Go-
vernamental (Ceig) da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG). Dissolvidos
antigos campos ideológicos e rearruma-
das trincheiras políticas, os Estados Uni-
dos voltaram sua inteligência para seus in-
teresses mais imediatos na política e na
economia, explica.

Não se trata, contudo, exatamente de
novidade, afirma Brito, mestre em ciência
da informação pela UFMG, com a disser-
tação O Papel Informacional dos Serviços Se-
cretos, defendida em 2011. “Não acredito
que exista um motivo determinado para
uma grande mudança da política dos EUA
de espionagem”, afirma o pesquisador.
“Tão somente fomos confrontados ape-
nas neste momento com a prova cabal de
que espionagem existe. Acordamos para
o fato de que as relações internacionais
têm dimensões relativamente anárquicas,
e de que os norte-americanos continuam
a ter interesses econômicos e políticos na
região que não podem ser abertamente
declarados.”

O trabalho dos arapongas dos EUA é fa-
cilitado por uma longa lista de fragilida-
des – e muitas delas não são exclusividade
brasileira, diz. “Dos 13 servidores de domí-
nio da Web, 10 estão nos EUA, sendo um
diretamente dentro da agência de inteli-
gência militar”, destaca o acadêmico. Há,
contudo, problemas propriamente brasi-

leiros. Entre eles, uma legislação anties-
pionagem da época da ditadura militar (a
Lei de Segurança Nacional) e uma agência
(a Abin) que acumula poderes para fazer
inteligência interna e externa, desenho
institucional pouco aconselhável em paí-
ses democráticos e limitações legais.

“A superioridade norte-americana é tre-
menda, mas é essencial que algo seja fei-
to”, defende.

● Sempre se pensou que o Brasil fosse um
alvo secundário no jogo da espionagem inter-
nacional. O que mudou?
A NSA possui um enorme aparato voltado
para interceptação e armazenamento de
dados desde a década de 1960 que recente-
mente foi enormemente ampliado. O Bra-
sil, tanto quanto diversas outras regiões
do mundo, tem grande parte de seus da-
dos prospectados e coletados desde mui-
to tempo. Provavelmente, passaram a ser
mais analisados. Sob o prisma geopolíti-
co, o País tem peso regional em algumas
dimensões e global em outras; logo, com-
preender o processo decisório governa-
mental e saber antecipadamente as esco-
lhas do governo brasileiro pode represen-
tar uma grande vantagem em diversas es-
feras de disputa e negociação. Se os dados
estão lá, por que não utilizá-los?

● O fim da Guerra Fria causou mudança de
alvos para a espionagem dos EUA?
Com a vitória norte-americana na Guerra
Fria, países então alinhados começaram a
ser vistos como concorrentes. No caso do
Brasil, questões sobre posicionamento re-
gional, disputas no âmbito da OMC ou po-
lítica regional de defesa seriam exemplos
de temas que podem ter adquirido maior
relevância.

● Foi isso que determinou a entrada do Brasil
na lista prioritária de alvos?
Creio que o posicionamento independen-
te do País em questões globais, a exemplo
da OMC ou da questão nuclear iraniana,
podem ter influenciado a demanda de in-
formações por parte dos governantes nor-
te-americanos. Por outro lado, como já ob-
servado, os EUA possuem uma enorme ca-
pacidade de armazenamento e coleta de
dados. Ou seja, se o Brasil adquiriu priori-
dade na região, bastou a NSA recuperar as
informações já recolhidas para que fos-
sem integradas e analisadas.

● O fato de o Brasil ter um governo alinhado
à esquerda contribuiu para transformar o
país em alvo?

O Brasil, em maior ou menor monta, sem-
pre deve ter sido um alvo relevante, dado
seu peso regional. Basta lembrar das de-
núncias de interceptação de comunica-
ções pelos EUA durante o período de lici-
tação do Sivam. Está mais relacionado ao
Estado brasileiro e a seu peso regional e
global do que ao presente governo.

● E a política externa brasileira, também nos
coloca como alvo americano?
O Brasil é uma democracia, tem eleições
livres, respeita os fóruns globais, não em-
prega ameaças para resolver querelas
com os Estados vizinhos mais frágeis, a
exemplo da nacionalização da Petrobrás
na Bolívia. Também não somos ameaça
militar, assinamos o Tratado de Não Proli-
feração de Armas Nucleares, e nosso siste-
ma de inteligência é frágil. Não acredito
que exista um motivo determinado para
uma grande mudança da política dos EUA
de espionagem. Tão somente fomos con-
frontados apenas neste momento com a
prova cabal de que espionagem existe.
Acordamos para o fato de que as relações
internacionais têm dimensões relativa-
mente anárquicas e os americanos conti-
nuam a ter interesses econômicos e políti-
cos na região que não podem ser aberta-
mente declarados.

● O Brasil tem hoje meios de se defender de
espionagem, como a denunciada contra a pre-
sidente Dilma e a Petrobrás?
Infelizmente, no curto prazo, não. As
agências militares e de inteligência dos
EUA estão entre as principais financiado-
ras das empresas de tecnologia norte-ame-
ricanas. A própria internet só foi possível
devido ao papel do governo americano
atuando como capital de risco. Dos 13 ser-
vidores de domínio da Web, 10 estão nos
EUA, sendo um diretamente dentro da
agência de inteligência militar. O Icann e
a Verisign também são controlados pelos
norte-americanos. Os sistemas operacio-
nais, softwares de roteadores de dados,
gestão de redes, smartphones, criptogra-
fia, são também dos Estados Unidos, sen-
do vendidos a nós como pacotes fechados
que, uma vez compilados, não se sabe seu
conteúdo. E se possuem portas de acesso
para a NSA? Existe uma rubrica no orça-
mento dessa agência com a única finalida-
de de inserir fragilidades nos softwares de
criptografia vendidos a terceiros. Tam-
bém foram publicados documentos dan-
do conta do pleno acesso aos smartpho-
nes por parte da NSA. Por fim cabe comen-
tar que, além da interceptação de dados di-

gitais, existe a espionagem humana, por
satélite, fontes abertas, entre outras. Es-
ses ramos têm um enorme aparato dentro
do Estado norte-americano.

● Quem deveria agir nesse caso: Abin, PF,
Forças Armadas ou todos?
As competências são relativamente difu-
sas. Existe a função de contraespionagem
que nessa esfera caberia à Abin. Todavia,
parte da legislação, que se remete à Lei de
Segurança Nacional, tipifica espionagem
como um crime a ser investigado pela PF.
As Forças Armadas, por outro lado, estão
construindo a estrutura nacional de defe-
sa cibernética a partir do CDCiber. Inexis-
te uma visão sistêmica da nossa estrutura
de inteligência, e as informações não con-
seguem fluir.

● A Abin está preparada?
Não. A presença externa da Abin é limita-
da. No ambiente interno, não tem autori-
zação legal para interceptar fluxo de da-
dos ou comunicação telefônica. Por fim,
cabe ponderar que é comum a divisão or-
ganizacional das agências de inteligência
em países democráticos em inteligência
interna e externa. A lógica de operar sob
a Constituição e as leis é relativamente di-
ferente no ambiente anárquico de parte
das relações internacionais. Não seria
prudente, sob o prisma democrático,
uma mesma organização atuar em negó-
cios tão díspares.

● Quais seriam as áreas mais sensíveis à es-
pionagem estrangeira no Brasil?
Em ordem de importância, colocaria o
processo decisório presidencial; as táticas
e estratégias em órgãos multilaterais, tais
como ONU, OMC ou Unasul; a tecnologia
voltada para a defesa; e, evidentemente,
as tecnologias nacionais competitivas, co-
mo é o caso da prospecção em águas pro-
fundas da Petrobrás.

● Temos leis para proteger segredos?
Existe a Lei de Segurança Nacional, a Lei
nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Vem
de um contexto de Guerra Fria, é genérica
e precisa urgentemente ser atualizada.
Além disso, não prevê instrumentos ade-
quados para a investigação dos crimes de
espionagem. É difícil aplicar qualquer pe-
na contra quem não consegue se identifi-
car, não é verdade? Também temos o De-
creto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012,
que regulamenta o tratamento das infor-
mações classificadas sob o marco do segre-
do governamental. Esse decreto, contudo,
é mais voltado para a descrição do que se-
jam informações a serem protegidas.

● O que acontece se um cidadão for surpreen-
dido no Brasil tentando obter segredos de
Estado, tecnológicos, etc., para repassar a
outros países?
Poderia ser processado com base na Lei
de Segurança Nacional. Digo poderia, por-
que não se tem notícia nas últimas déca-
das de nenhum caso de prisão e julgamen-
to por espionagem dentro do País. Os
EUA, por exemplo, têm inventariados 141
casos de espionagem levantados somente
a partir de fontes abertas, no período de
1975 a 2008. Quantas ocorrências foram
noticiadas no Brasil?

● Algo pode ser feito ou a superioridade tec-
nológica dos EUA e de outros países é tal que
isso se torna impossível?
A superioridade norte-americana é tre-
menda, mas é essencial que algo seja feito.
Primeiramente, temos de repensar nosso
sistema de inteligência sob o prisma orga-
nizativo e funcional. Não adianta ter
meios sem que existam instituições ade-
quadas para operá-los. Em relação à tecno-
logia, temos que redesenhar nossa partici-
pação na internet de maneira sistêmica.
As fragilidades estão em todo o espectro
tecnológico, dos softwares ao computa-
dor de mesa, passando pelo gerenciamen-
to de roteadores e armazenamento de con-
teúdo. Alguns setores estratégicos não po-
dem ficar à mercê de tecnologia em que
não se tem acesso ao conteúdo. É uma jor-
nada longa, mas realizável.

● Além de não ir ao encontro de Obama, o
que o governo brasileiro poderia fazer para
se proteger contra a espionagem?
Primeiramente, não ir ao encontro já é
um modo de retaliação, pois os EUA tam-
bém têm interesse em construir acordos
com o Estado brasileiro. A venda de caças
para a FAB é um bom exemplo desse em-
penho. Caberia também repensar primor-
dialmente como lidamos institucional-
mente com a contrainteligência e con-
traespionagem. Além disso, devemos reor-
ganizar as agências que têm responsabili-
dades na área e o sistema de inteligência
como um todo. Concomitantemente, ne-
cessitamos mapear o fluxo de dados den-
tro das redes digitais e construir estrutu-
ras com tecnologia, nacional ou estrangei-
ra, cujo conteúdo possamos auditar e de
fato prover segurança. Um bom começo
seria a potencialização do Cepesc, respon-
sável pelo desenvolvimento de criptogra-
fia para o governo, quem sabe convencen-
do os governantes da importância de seu
emprego adequado.

Olho grande

SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

Capa

Para pesquisador especializado em serviços de inteligência, espionagem
da NSA contra o Brasil é antiga – e precisa ser enfrentada pelo País
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José de Souza Martins

A novela de incertezas do mensalão co-
meçou com as omissões da comis-
são parlamentar de inquérito da Câ-

mara dos Deputados que investigou corrup-
ção, mas não investigou conspiração. Foi
atrás do trâmite do dinheiro sujo, mas não
da própria sujidade de nossa política, que é
o que explica o ilícito. Não tem sido diversa
a orientação da sociedade que, entre nós,
historicamente age na redutiva e injusta
concepção de que todo político é ladrão.
Portanto, de que não há diferença entre la-
droagem e delito político. Ladrão entre nós
nunca é quem usurpa os direitos políticos
do cidadão, quem sobrepõe o privado ao
público, quem usa o poder para ter dinhei-
ro e o dinheiro para ter mais poder. O pro-
cesso que tramita no Supremo tem o inevi-
tável viés de origem no Parlamento, mas no
Supremo sofre correções ainda que sutis e
nem sempre compreensíveis.

O ministro Celso de Mello, em seu voto,
fez extensa consideração sobre a natureza
política do delito, de que transcrevo um tre-
cho significativo: “Este processo
criminal revela a face sombria daqueles
que, no controle do aparelho de Estado,
 transformaram a cultura da transgressão
em prática ordinária e desonesta de poder,
como se o exercício das instituições da Re-
pública pudesse ser degradado a uma fun-
ção de mera satisfação instrumental de inte-
resses governamentais e de desígnios pes-
soais”. Não nos iludamos. Não houve ne-
nhum desvio de curso no andamento do

processo, com o posterior desempate dado
pelo mesmo ministro em favor do acolhi-
mento da possibilidade dos embargos in-
fringentes. Admitir a reiteração do direito
de defesa, como fez o ministro, é um princí-
pio basilar da ordem democrática e do pró-
prio Direito. O que de modo algum signifi-
ca inocentar previamente os acusados. É
bem possível que desse desempate tenha
saído um Brasil juridicamente diverso do
que teria sido o Brasil de uma antecipação
do carnaval pelo envio imediato dos réus
políticos à masmorra de seu castigo.

Aliás, os réus políticos desse caso de-
monstraram não estar distantes da mesma
compreensão popular do que é a política,
desse equívoco de interpretação, ao não
considerar crime o crime que cometiam.
Desacreditaram a política e seus próprios
partidos. Acharam que o poder pode tudo.
Chegaram a lamentar que a eleição de Lula
à Presidência da República, em 2002, fosse
apenas uma vitória incompleta e não uma
acachapante aniquilação do adversário e
das oposições. Um religioso, beatificado
no processo que acabara de levar seu parti-
do ao governo, queixou-se de que já tinham
conseguido o governo, mas não o poder.
Como se veria, teriam que, no governo, to-
mar o poder e o fariam pela via torta das
alianças espúrias, pagando a venalidade
dos que, nos diferentes partidos, se elegem
fingindo ser o que não são, como se tives-
sem méritos que não têm. Mal percebemos
que a República foi concebida entre nós pa-
ra dificultar a clareza do processo político,
para viabilizar a dominação pelo desconhe-
cimento, para induzir ao erro sempre que o

eleitor não redobre a atenção quando vota.
A própria publicidade eleitoral é no mais
das vezes extensa mistificação.

Nesse demorado julgamento do
STF o que se mostra é o que

não se vê: as estruturas políticas arcaicas da
sociedade brasileira gritando nas entreli-
nhas de judiciosos pareceres o atraso que
nos amarrou ao tronco e ao pelourinho do
passado escravista. Nelas está nossa identi-
dade cindida pelo cativeiro e, também, pela
duplicidade de consciência que nos legou a
religiosidade repressiva da Contra-Refor-
ma e da Inquisição. Alguns juízes menciona-
ram expressamente a tensão pendular en-
tre o tribunal e a rua, o duplo que nos ilude,
nos despolitiza e nos devora.

Nas mesmas páginas de jornais que noti-
ciam o excelso desempenho da Suprema
Corte todos os dias estão as pequenas e
quase imperceptíveis notícias de lincha-
mentos cruéis de gente comum pela cres-
cente multidão que se antecipa à Justiça
para fazer justiça com as próprias mãos. O
Supremo temeu, com razão, o assédio da
turba inquieta, menos pela intimidação físi-
ca do que pela abundância de gestos e casos
de justiçamento no lugar da Justiça propria-
mente dita. Temeu que a ele se impusesse o
código penal das ruas. Resistiu bravamen-
te, ainda que descontentando os que conce-
bem justiça como irreparável castigo.

O ceticismo popular desse longo tempo
de espera por um resultado que finalmente
levasse os que violaram não só a lei, mas a
moral política, às chamas da ira coletiva fi-
cou fora dos autos e do acórdão. Há sempre

risco da não compreensão de uma Justiça
que julga mais a forma do que a substância,
que se demora mais nas minúcias da gramá-
tica jurídica do que na essência política da
violação julgada. Mas ela é, ainda, um modo
de nos defendermos contra a barbárie que
nos constituiu como povo. Mais julgamen-
to em favor do que gostaríamos de ser do
que propriamente do que somos. Pilatos,
mais uma vez, lavou as mãos. Deixou para a
maioria silenciosa decidir o destino dos
réus no teclado frio da urna eletrônica.

✽

JOSÉ DE SOUZA MARTINS É SOCIÓLOGO.

PROFESSOR EMÉRITO DA FACULDADE DE FILOSO-

FIA DA USP. ENTRE OUTROS LIVROS, PUBLICOU

A SOCIOLOGIA COMO AVENTURA (CONTEXTO)

De mãos lavadas
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Código decifrado

Lourival Sant’Anna

O que um país como o Bra-
sil pode fazer – no pla-
no concreto, e não

em acordos internacionais que jamais se-
rão cumpridos – para defender seus interes-
ses estratégicos diante da espionagem ele-
trônica da Agência Nacional de Segurança
(NSA) dos Estados Unidos?

A ameaça abrange três camadas, distin-
gue Bruno Canabarro, pesquisador visitan-
te no Centro Nacional para o Governo Digi-
tal da Universidade de Massachusetts, que
fazdoutorado em governança da internet na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

O programa Prism invade a infraestrutu-
ra de telecomunicações: a rede de telefo-
nia, as ondas de rádio e o tráfego da inter-
net. Essa é a camada inferior. Ele também
quebra o sigilo de e-mails, conversas, ima-
gens e arquivos que trafegam nos servido-
res da Microsoft, Apple, Facebook, Google,
Yahoo, Skype, YouTube, AOL e PalTalk. Es-
sa é a camada superior da rede de telecomu-
nicações: a dos provedores de aplicações
que fazem a interface com os usuários.

A NSA se intromete também na fabrica-
ção dos programas e dos equipamentos por
parte das empresas de informática, incluin-
do os desenvolvedores de criptografias des-
tinadas a proteger os usuários de invasões
como essas. A agência americana impõe
aos fabricantes a inclusão de “portas dos
fundos”, pelas quais ela rompe os sistemas
de proteção que dão aos usuários uma ilu-
são de sigilo. Essa interferência atinge os
protocolos e padrões de fabricação tanto
do hardware quanto do software. É a cama-
da intermediária da rede, que fica entre a
infraestrutura e os aplicativos.

As reações do governo brasileiro foca-

ram nas camadas superior e inferior, obser-
va Canabarro: falou-se em criar um sistema
de e-mail brasileiro, gerido pelos Correios,
em construir cabos de fibra ótica e adquirir
um satélite. Tudo isso é “salutar”, pondera
o especialista, mas não vai resolver o proble-
ma: “O Brasil não vai ter um cabo para cada
um dos 193 países. O cabo brasileiro terá de
se interconectar com outros cabos para al-
cançar os outros países. A garantia de segu-
rança terminará nas fronteiras brasileiras.”

Mais ainda, essas medidas não protegem
o Brasil da invasão na camada intermediá-
ria da rede: os protocolos e padrões, que as
grandes empresas têm construído respei-
tando as exigências da NSA.

Aqui, observa Sérgio Amadeu, membro
do Comitê Gestor da Internet no Brasil e
professor da Universidade Federal do ABC,
o governo paga o preço por sua “ingenuida-
de” ao utilizar programas e equipamentos
fornecidos por grandes fabricantes sobre os

quais não tem o menor controle. Para se sa-
ber tudo que um programa contém é preci-
so desenvolvê-lo a partir de códigos aber-
tos, disponíveis na internet mesma, em vez
dos pacotes fechados vendidos no mercado.

O País como um todo paga pela falta de
investimento em inovação e pelas dificulda-
des enfrentadas pelas empresas do setor.
Amadeu cita o exemplo de uma empresa
brasileira que chegou a ter 20% do mercado
mundial de roteadores (transmissores de
dados entre redes), mas acabou fechando.
“Um dos fundadores foi trabalhar nos Esta-
dos Unidos e deve estar lá obedecendo a
essas leis.” Ele lembra também que o Goo-
gle comprou uma empresa de Minas Gerais
para aprimorar seu mecanismo de busca.

“É muito útil para as grandes multinacio-
nais a noção de que o brasileiro não é capaz
de inovar”, adverte Amadeu. Ele conta que,
quando assumiu, em 2003, a presidência do
Instituto Nacional de Tecnologia da Infor-

mação, órgão da Presidência da República
que cuida da certificação digital do Estado,
encontrou lá uma máquina fabricada por
uma empresa americana que gerava as cha-
ves criptográficas para codificar mensa-
gens, incluindo as transações financeiras
diárias dos bancos brasileiros. “Eu não sa-
bia o que havia dentro dela, se a NSA podia
copiar as chaves que ela emitia.”

Amadeu reuniu a Agência Brasileira de
Inteligência (Abin), o Instituto Tecnológi-
co de Aeronáutica (ITA), o Centro de Análi-
se de Sistemas Navais (da Marinha), o Labo-
ratório de Sistemas Integráveis da USP e a
Universidade Federal de Santa Catarina e
construíram um gerador e guardador de
chaves de criptografia.

Pela lei americana, os fabricantes de equi-
pamentos de telecomunicações têm de per-
mitir que os softwares embarcados sofram a
intrusão da NSA. Um teclado, por exemplo,
podeembutirumchipqueregistraetransmi-
te tudo que é digitado, incluindo as senhas.

Uma criptografia “forte” contém 2.048
bits, o que, se fosse um número decimal,
teria 600 algarismos, explica Marcos La-
briola, que participou do desenvolvimento
do Receitanet, que transmite as declara-
ções de imposto de renda. Para decifrar a
chave, é preciso descobrir dois números pri-
mos de 300 algarismos que, multiplicados
um pelo outro, dão aquele resultado. “Não
fica nem um pouco fácil”, brinca o especia-
lista. “Mas ninguém falou que é impossível.
Com os recursos que os EUA têm para to-
car a NSA, imagino que eles tenham pode-
res sobrenaturais.”

“Não existe segurança absoluta, mas é
possível tomar precauções para aumentar
muito o custo da invasão”, conclui Labrio-
la. Amadeu completa: “Em vez de ficar cho-
rando, o Brasil precisa investir”.

NSA.
Agência impõe
a fabricantes
a inclusão de
‘portas dos
fundos’ para
romper os
sistemas

Não foi aqui
que pediram...
Seguranças
recolhem
pizzas
deixadas em
frente ao STF

Ao tentar se proteger da espionagem cibernética, País usa programas e
equipamentos produzidos justamente pelo lado interessado em espionar

Mais uma vez deixou-se para a maioria silenciosa decidir
o destino dos réus no teclado frio da urna eletrônica

Na terça-feira, a presidente Dilma Rousseff decidiu cancelar
sua viagem oficial aos EUA, marcada para o dia 23 de outubro. Para o
Planalto, não havia clima para a realização da viagem de Estado após
as suspeitas de espionagem envolvendo o governo americano.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2013, Aliás, p. E2-E3.




