
Como os cidadãos e as compa-
nhias norte-americanas reagi-
ramàsrevelaçõesdequeogover-
no em Washington poderia es-
tar lendo o email de pessoas, in-
vadindosua privacidade eabrin-
do segredos comerciais de em-
presas privadas mundo afora, e
ainda por cima com base legal?

As revelações de que a NSA (Na-
tional Security Agency, agência
de segurança nacional dos EUA)
está coletando dados de tanta
gente inocente gerou muita re-
volta e oposição aqui. Uma pro-
posta na Câmara de Deputados,
para retirar os fundos de parte
desses programas, foi derrotada
por uma margem muito aperta-
da de votos e alguns defendem
que ela seja reapresentada, pois
agora pode ter chances de ser
aprovada. Não está claro que es-
ses programas da NSA sejam le-
gais pela legislação norte-ame-
ricana. Até o autor da legislação
que está sendo usada como base
para o uso desses programas diz
que ele não pretendia autorizar
uma vigilância doméstica tão
ampla quanto essa.

O governo brasileiro começou a
criar — como opção a Gmail,
Yahoo, Hotmail — um serviço
nacional de email, oferecido pe-
los Correios, gratuito e que será
“protegido” contra espiona-
gem. Esse é o melhor caminho
para o Brasil e outros países pro-
tegerem seus dados?

A melhor forma de minar a vigi-
lância da NSA é encorajar mais
vazamentos. Edward Snowden

tem muitos simpatizantes nos
Estados Unidos, mesmo entre
aqueles que têm acesso a dados
confidenciais. E essas pessoas
estão acompanhando o que
acontece com ele. Se Snowden
puder continuar com as revela-
ções sobre esse mau comporta-
mento da maior superpotência
do mundo e conseguir envelhe-
cer tendo uma vida boa, então
provavelmente mais pessoas es-
tarão dispostas a seguir seu
exemplo. A resposta mais efi-
ciente que o Brasil poderia ofe-
recer seria criar um paraíso de
livre expressão. Seria tentar
promover uma cultura de com-
preensão, dissidência e livre ex-
pressão. Se potenciais denun-
ciadores de irregularidades sou-
berem que podem simplesmen-
te pegar um avião para o Rio —
porque seus direitos lá estarão
protegidos e lá eles poderão
continuar a levar suas vidas
sem correr o risco de extradi-
ção por causa de seus “crimes”
políticos não-violentos — eles
estarão mais propensos a dar es-
se passo. Infelizmente, demora
para construir uma cultura de
credibilidade da livre expres-
são. No momento, futuros vaza-
dores de informação provavel-
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▲

‘A MELHOR ARMA
CONTRA A NSA É
ESTIMULAR MAIS
VAZAMENTOS’
Primeiro, foram as revelações de Edward Snowden, mostrando que os EUA esta-
vam bisbilhotando toda a comunicação de cidadãos, governos e empresas do Bra-
sil pela internet. Depois, a presidenta Dilma Rousseff exigiu desculpas, por escri-
to, de Barack Obama e fez um duro discurso nas Nações Unidas condenando a es-
pionagem norte-americana. O Brasil entrou na linha de frente da discussão inter-
nacional sobre a privacidade na internet. Agora, em novembro, vai receber pela
primeira vez a Cúpula Mundial de Políticas Públicas de TI, evento da Federação
Mundial das Entidades de Tecnologia da Informação (Witsa), que acontecerá na ci-
dade de São Paulo. Um dos participantes com presença confirmada é o PhD em
Economia e pesquisador de Políticas de Tecnologia da universidade George Ma-
son (EUA), Eli Dourado, que acaba de publicar um artigo no jornal “The New York
Times” intitulado “Vamos construir uma internet mais segura”. Dourado é um en-
tusiasta de Edward Snowden. Em entrevista por email ao Brasil Econômico, dire-
tamente de Arlington (Virginia, EUA), o especialista defende o surgimento de mui-
tos outros Snowdens — vazando cada vez mais informações confidenciais que des-
nudem a espionagem cibernética. Esse, acredita, é o melhor caminho para se co-
meçar a conter a vigilância indevida da NSA sobre o mundo.

ELI DOURADO Pesquisador de Políticas de Tecnologia da George Mason University
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Faturamento do setor cresce 9,3%
O faturamento total deflacionado das vendas dos materiais de

construção no mercado interno em setembro apresentou

crescimento de 9,3% em relação ao mesmo mês em 2012. Na

comparação com agosto deste ano, apresentou queda de 2,2%. O

resultado acumulado de janeiro a setembro deste ano registrou

aumento de 4,3% sobre mesmo período em 2012. Redação

mente vão correr para países
com Islândia ou Hong Kong,
com fez o Snowden. Mas se o
Brasil deseja efetivamente com-
bater essa vigilância, deve co-
meçar a mover-se na direção
de uma sociedade mais aberta.
Criar um serviço de email ge-
renciado pelo governo não é
uma boa solução.

Por que não?

Ninguém quer usar meias ou di-
rigir carros fabricados pelo go-
verno. Serviços online forneci-
dos pelo governo nunca serão
tão inovadores e úteis quanto os
oferecidos pela iniciativa priva-
da. Consequentemente, os brasi-
leiros continuarão a usar Gmail,
Hotmail e outros provedores po-
pulares de email. Porém, mais
importante é que o Brasil não se
isole, o país deve focar na cria-
ção de uma sociedade aberta, e
não fechada. Num mundo com
um fluxo mais livre de informa-
ções, a sociedade com mais aber-
tura vencerá a corrida.

E em relação às nuvens da Inter-
net, apontadas como o novo dis-
co rígido gigante fora dos
desktops, mais econômicas,
confiáveis e eficientes para as
empresas e usuários? Será que
as empresas continuarão con-
fiando nessa alternativa para ar-
mazenar seus dados?

Algumas poucas companhias
com dados mais sensíveis vão
sair das nuvens, mas para a
maior parte minha expectativa
é que esse tipo de armazenamen-
to continue sendo a solução. As
nuvens são simplesmente mais
convenientes para a maioria dos
usuários.

A presidente Dilma Rousseff es-
tá apostando em um acordo in-
ternacional, como uma regula-
ção, dentro da esfera das Nações
Unidas, para evitar a espiona-
gem cibernética como a que os
EUA (e o Canadá e outros países)
tem feito. Acha que esse cami-
nho é viável?

Duvido que o governo dos Esta-
dos Unidos aceite um acordo
desses e, de qualquer jeito, ele
seria impossível de ser cumpri-
do. Já há acordos sobre espiona-
gem, por exemplo, nas Nações
Unidas, e parece que eles foram
violados. Apenas expor a espio-
nagem e tomar contramedidas
onde for possível me parece que
é uma estratégia mais eficiente.

Em relação a políticas públicas
de Internet, a política brasilei-
ra de segurança de informática
é vista como frágil, ataques de
hackers contra sites públicos

são comuns e muitos ministé-
rios e órgãos públicos usavam o
Gmail como sua comunicação
oficial de email. Provavelmen-
te isso é comum em outros paí-
ses emergentes como Rússia,
China e Índia. Esses países têm
condições de construir defesas
tecnológicas contra ataques ci-
bernéticos?

Uma coisa que o Brasil está fa-
zendo que parece fazer muito
sentido é a construção de mais
cabos submarinos internacio-
nais que não se conectem atra-
vés dos Estados Unidos. Não se
trata de uma questão de ter tec-
nologia ou priorizar recursos.
Não é uma solução completa,
porque a NSA tem capacidade
de grampear cabos submari-
nos. Mas à medida que existam
mais cabos submarinos que
não sejam norte-americanos,
isso aumentará os custos de mo-
nitoramento do governo dos
EUA. Esta sim é uma boa ideia.
Mas, de maneira geral, comba-
ter a NSA tecnologicamente se-
rá quase sempre uma batalha
inglória. Eles têm muitos recur-
sos e muita gente boa traba-
lhando para eles. Por isso que é
importante combater a NSA en-

corajando os vazamentos. Se
olharmos o estrago que uma
única pessoa — Snowden —
causou aos programas de vigi-
lância da NSA, o resultado é im-
pressionante! É mais uma ques-
tão de elevar o nível da luta con-
tra o monitoramento do que
simplesmente prevenir isso
através de maior segurança da
informação.

Então, na sua opinião, o melhor
caminhoé o surgimento de mui-
tos Edward Snowden... Mas isso
é uma proposta aberta de deso-
bediênciaàleidosEUA, num for-
mato de desobediência civil.
Que o governo e a Justiça norte-
americana verão como traição e
ataque à segurança nacional. O
risco para os que vazarem infor-
mações será alto. O surgimento
deváriosmártiresdalivre infor-
mação, como Edward Snow-
den, é realmente necessário?
Não há outro caminho menos
traumático?

A solução definitiva para o mo-
nitoramento da NSA envolve
muitos elementos. Como disse
antes, mais cabos de dados in-
ternacionais são uma parte da
solução. Esta semana eu escrevi
no “The New York Times” que
precisaria também projetar o
hardware de roteamento e co-
mutação fora do controle de
qualquer entidade específica,
preferencialmente com base
em fontes abertas. E pode haver
uma solução política parcial - o
Governo dos EUA poderia, vo-
luntariamente, abrir mão de
realizar esse monitoramento
em larga escala. Mas o proble-
ma é que, mesmo que o gover-
no dos EUA concorde em não
realizar essa vigilância em mas-
sa, não há outro caminho, a não
ser os vazamentos, para se veri-
ficar o cumprimento disso. A es-
cala e o escopo do programa de
monitoramento dos EUA não
era conhecida até que Edward
Snowden divulgou isso. A me-
lhor coisa que a comunidade in-
ternacional pode fazer, tanto
para limitar a vigilância quanto
para garantir o cumprimento
de qualquer redução voluntária
da vigilância, é reduzir o custo
pessoal do vazamento para ou-
tros Edward Snowdens. O sacri-
fício pessoal de Snowden foi
enorme. Mas ao criarmos um
ambiente que estimule esse ti-
po de desobediência civil, pode-
mos fazer com que esses vaza-
mentos se tornem menos custo-
sos em termos pessoais e, no
fim das contas, menos necessá-
rios, porque sem a segurança
do segredo, os governos dos
EUA e de outros países não irão
se empenhar em uma vigilân-
cia tão extensiva.

“

Divulgação

Ninguém quer usar
meias ou dirigir carros
fabricados pelo
governo. Serviços
online fornecidos pelo
governo nunca serão
tão inovadores e úteis
quanto os oferecidos
pela iniciativa privada”

A Polícia Federal (PF) pretende pe-
dir esclarecimentos ao ex-consul-
tor da Agência Nacional de Segu-
rança (NSA, pela sigla inglês) dos
Estados Unidos, Edward Snow-
den, autor das denúncias de espio-
nagem feitas pelo governo norte-
americano.

De acordo com o diretor de In-
teligência da Polícia Federal José
Alberto de Freitas Iegas, o contato
com Snowden é “fato determinan-
te para o prosseguimento do in-
quérito” que está sendo prepara-
do pelo órgão.

Para ele, as denúncias De Sno-
wden, até o momento, são superfi-
ciais. O jornalista britânico Glenn
Greenwald, que tem divulgado o
material fornecido pelo analista
de segurança norte-americano,
deu informações genéricas. “Infe-
lizmente achamos que as informa-
ções não foram contundentes no
sentido de elucidar os fatos, nem
foram contundentes para a inves-
tigação”, disse Iegas, durante au-
diência pública da CPI da Espiona-
gem, no Senado esa semana.

A fim de interrogar Snowden e
avançar nas investigações, a Polí-
cia Federal busca ajuda de autori-
dades brasileiras e estrangeiras.
“Estamos tentando uma coopera-
ção internacional, a fim de conse-
guirmos uma oitiva com Snow-
den. Tentamos também pelos mi-
nistérios da Justiça e das Relações
Exteriores, porque este é um fato
determinante para o prossegui-
mento do inquérito”, informou o
delegado.

Integrantes da CPI da Espiona-
gem disseram que poderão ajudar
a PF ouvir o ex-agente. “O embai-
xador da Rússia receberá a comis-
são na próxima quinta-feira (ho-
je), pela manhã. Vamos aprovei-
tar o encontro e propor uma tele-
conferência com Snowden. Nela
poderemos fazer uma oitiva con-
junta com a PF”, disse o senador
Ricardo Ferraço (PMDB-ES), que
é relator da comissão. ABr
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Denúncias divulgadas até
agora são inconclusivas,
segundo a PF, que precisa
de mais informações

Embaixador da Rússia
recebe hoje membros
da CPI da Espionagem,
que vão propor a
realização de uma
teleconferência para
ouvir Snowden

MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

Polícia Federal
pede ajuda
para interrogar
Snowden
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 out. 2013, Brasil, p. 8-9.
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