
Europeus estudam romper com EUA após espionagem 

 

Um número crescente de autoridades europeias vem pedindo a suspensão do acordo "Safe 

Harbor" (Porto Seguro, em tradução livre), que permite a empresas norte-americanas o acesso 

a dados pessoais e comerciais, e-mails e fotos de clientes na Europa. Este acordo pouco 

conhecido, mas vital, permite que mais de 4.200 empresas americanas, incluindo as gigantes 

da internet Apple, Google, Facebook e Amazon, façam negócios na Europa.  

 

O acordo, que gera dezenas de bilhões de dólares em negócios entre os dois continentes todos 

os anos, estaria ameaçado pelos casos de espionagem norte-americanos na Europa. Altos 

funcionários da União Europeia dizem que a confiança necessária para as negociações com os 

Estados Unidos foi quebrada. "Para negociações ambiciosas e complexas, é preciso que haja 

confiança entre os parceiros", disse a comissária da Justiça da União Europeia, Viviane Reding, 

em discurso na Universidade de Yale.  

 

Obama estimou, na semana passada, que as agências de Inteligência precisam ser capazes de 

distinguir entre sua capacidade de vigilância e o foco de suas ações. "Nos lhes damos a 

orientação política, mas nos últimos anos observamos que esta capacidade [de monitoramento 

eletrônico] está se desenvolvendo e crescendo", disse Obama sobre o escândalo. "É por esta 

razão que estou iniciando uma revisão para garantir que aquilo que somos capazes de fazer 

não significa necessariamente que devemos fazê-lo", disse Obama.  

 

Acredita-se que os europeus vão exigir que os Estados Unidos fortaleçam significativamente as 

suas leis de privacidade para dar aos consumidores mais controle sobre a forma como as 

empresas utilizam os seus dados pessoais e estendam esses direitos aos cidadãos europeus, 

talvez dando-lhes até o direito de processar empresas americanas em tribunais dos EUA. Os 

norte-americanos são, há tempos, pressionados sobre estas questões pelos europeus, mas 

desde que Edward Snowden - ex-analista terceirizado da Agência de Segurança Nacional dos 

EUA (NSA, em inglês) - começou a vazar detalhes dos serviços de espionagem, as exigências 

europeias cresceram.  

 

Uma sanção que a UE poderia impor aos Estados Unidos é a suspensão do acordo Safe Harbor, 

que permite às empresas norte-americanas estocar e processar os dados quando quiserem. O 

objetivo seria assegurar que os dados dos consumidores europeus estarão tão seguros nos 

EUA quanto na Europa.  

 

Ao inscrever-se no sistema, supervisionado pela Comissão Federal de Comércio dos EUA, as 

empresas norte-americanas ganham o direito de transferir dados sobre seus negócios e 

consumidores entre a UE e os EUA da forma que necessitarem.  

 

Sem o sistema, as empresas enfrentariam um longo e complicado processo de aprovação caso 

a caso das autoridades de proteção europeias ou o pesadelo tecnológico de ter de assegurar 

que os dados de europeus são armazenados e processados apenas em servidores dos 28 

países do bloco. Isso seria caro e, em alguns casos, impossível, e poderia forçar as empresas 

norte-americanas a parar de prestar serviços para clientes europeus. Maior economia da 

Europa, a Alemanha disse que quer ver mudanças na Safe Harbor. "Nós compartilhamos a 

opinião de que o acordo precisa de melhorias significativas", disse o porta-voz do Ministério do 

Interior, Philipp Spauschus. Viviane Reding disse ainda que: "O regime existente tem sido 

criticado pela indústria europeia e questionado pelos cidadãos europeus".  

 

Edith Ramirez, chefe da Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos, defendeu o país 

dizendo que a Safe Harbor não tem nada a ver com o escândalo da NSA e pediu que os 

europeus não quebrem um acordo comercial que funciona bem.  

 

Facebook e Microsoft se recusaram a comentar o que uma suspensão de Safe Harbor 

significaria para seus negócios. Porta-vozes de Google, Apple e Amazon não foram 

encontrados para se pronunciarem sobre o assunto.  
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Outro pacto entre União Europeia e Estados Unidos que estaria ameaçado é um dos principais 

objetivos intercontinentais do presidente Barack Obama: um acordo de livre-comércio 

abrangente que acrescentaria um valor estimado de US$ 138 bilhões (cerca de 100 milhões de 

euros) por ano para as economias de cada lado do Atlântico.  

Fim das restrições  

 

O responsável por vazar as informações sobre a espionagem dos EUA, Edward Snowden, disse 

ao governo alemão por meio de uma carta acreditar que o apoio recebido de vários países ao 

redor do mundo possa persuadir Washington a encerrar o que descreveu como 

"comportamento prejudicial" para tentar impedi-lo de revelar o monitoramento secreto 

realizado pelo governo dos Estados Unidos. 

   

Fonte: DCI, São Paulo, 2, 3 e 4 nov. 2013, Caderno A, p. A10. 
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