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A indignaçãointernacional em relação à vigilância da Agência Nacional de Segurança (NSA) na internet
está prejudicando as vendas globais
decompanhiasde tecnologia americanas e atrasando os esforços dos
EUA para promover a liberdade na
web. A espionagem no exterior poderia custar às companhias americanas até US$ 35 bilhões em perdas
de receita até 2016 causadas por dúvidas quanto à segurança da informação dos seus sistemas, segundo a
FundaçãodeTecnologiada Informação e Inovação, grupo de pesquisa
sobre políticas em Washington cujo
comitê inclui representantes de
companhias como a IBM e a Intel.
“As consequências potencias
adversas são enormes, levando
em conta o tanto que a nossa economia depende da economia da informação para crescer”, disse Rebecca MacKinnon, membro sênior da Fundação Nova America,
grupo de políticas de Washington.
“É cada vez mais onde se encontra
a vantagem dos EUA”, lembra.
Qualquer retrocesso no esforço dos EUA em manter uma internet aberta também causaria prejuízos indiretos a companhias co-
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Espionagem
pode causar
perdas de
US$ 35 bi
à área de TI
Previsão para o período até 2016 se refere
às gigantes norte-americanas do setor, que
tiveram a credibilidade abalada globalmente

Qualquer retrocesso
no esforço dos EUA em
manter uma internet
aberta causaria
prejuízos a empresas
como Apple e Google,
que se beneficiam
das redes globais com
poucas restrições locais

mo a Apple e Google, que se beneficiam das redes globais com poucas restrições nacionais.
Quase 40% da população mundial, ou 2,7 bilhões de pessoas, estão online, segundo a União Internacional de Telecomunicações,
agência das Nações Unidas com sede em Genebra.
A notícia sobre a vigilância dos
EUA, revelada pelo ex-contratado
da NSA Edward Snowden, tem
“um grande potencial para prejudicar gravemente a competitividade”
de companhias americanas como
Apple, Facebook e Microsoft, disse
Richard Salgado, diretor da Google

para cumprimentodeleisesegurançadainformação,aum paineldoSenado dos EUA em 13 de novembro.
“A confiança que está ameaçada é
essencial para essas empresas”.
Países como a China e a Rússia,
que estão procurando impor mais
controles nacionais à internet, estão vendo seus pontos de vista ganhar força. Potências econômicas
em ascensão como a Índia, o México e a Coreia do Sul estão avaliando
impor novos limites. A presidente
do Brasil, Dilma Rousseff, alvo da
vigilância da NSA, está exortando
a rediscutir a questão da administração da internet com o apoio da
Alemanha, cuja chanceler, Angela
Merkel, também foi alvo da NSA.
As companhias de tecnologia
não sãoas únicasque enfrentam potenciais prejuízos pela divulgação
da vigilância da NSA, disse Myron
Brilliant, vice-presidente executivoda Câmara Americanade Comércio em Washington. Estudos mostram que produtos e serviços que
dependem de fluxos de dados transfronteiriços devem adicionar aproximadamente US$ 1 trilhão em valor à economia americana por ano
durante os próximos 10 anos, disse
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PORTUGAL

Parlamento aprova orçamento para 2014
Os deputados portugueses aprovaram o projeto de orçamento para
2014, que prevê duros cortes nos gastos públicos e o aumento dos
impostos em um valor total de 3,9 bilhões de euros, o equivalente
a 2,3% do PIB. O projeto foi aprovado com os votos dos deputados
da coalizão de centro-direita, dirigida pelo primeiro-ministro Pedro
Passos Coelho, que dispõe de 132 das 230 cadeiras do Parlamento. AFP

Alex Wong/AFP

Acordo de Genebra
dá novo ânimo à
economia iraniana

ONU vai propor
fim da vigilância
eletrônica

Indústrias petrolífera, petroquímica e automotiva, comércio de
metais preciosos e a aviação civil serão os mais beneficiados
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EUA preocupados
com lote “apocalíptico”
Autoridades de inteligência
dos Estados Unidos e da
Grã-Bretanha manifestaram
preocupação com o que
chamam de lote “apocalíptico”
de documentos altamente
sigilosos e criptografados que
o ex-técnico de inteligência
Edward Snowden guardou
em uma nuvem de dados.
O acervo inclui documentos
gerados pela Agência de
Segurança Nacional (NSA)
e por outros órgãos
norte-americanos e nomes
de funcionários de inteligência
dos EUA e de países aliados,
segundo sete atuais e
ex-funcionários e outras fontes
ouvidas sobre o assunto.
Os dados estão protegidos
com uma criptografia
sofisticada, e são necessárias
múltiplas senhas para abri-los.
As senhas estão em poder
de pelo menos três pessoas
e são válidas só durante
um curto período por dia,
segundo as fontes. Não se
conhece a identidade dos
possuidores das senhas. Reuters

O acordo nuclear entre o Irã e países ocidentais vai tornar mais fácil, barato e menos extenuante negociar seu petróleo, graças em
grande parte ao levantamento parcial da proibição de a carga ser segurada por companhias europeias, disse, ontem, uma autoridade do setor industrial iraniano.
O Irã e seis potências mundiais
chegaram a um acordo no domingo para restringir o programa nuclear iraniano em troca do alívio limitado das sanções, incluindo o
compromisso de permitir que alguns embarques de petróleo do
país sejam cobertos por provedores de seguro naval, ramo dominado pela Grã-Bretanha.
As sanções dos Estados Unidos
e da União Europeia levaram as exportações iranianas de petróleo a
se reduzirem de 2,5 milhões de
barris por dia (bpd) para cerca de
1 milhão bpd, mas o governo norte-americano afirma que não permitirá que as exportações subam
além dos níveis atuais.
O acordo de Genebra sobre o
programa nuclear iraniano também suspende as sanções sobre o
ouro e os metais preciosos, a indústria petroquímica, a indústria
automotiva e a aviação civil, setores-chave da economia de Teerã.
Em setembro de 2012, as reservas de ouro iraniano chegavam a
109 toneladas, de acordo com o
jornal econômico “Donya-ye
Eqtesad”. Os maiores compradores são Turquia e Índia.
Entre março e setembro de
2013, as exportações iranianas
(PVC, polietileno, ABS, polipropileno, poliéster etc.) eram de US$ 5
bilhões (ou US$ 12 bilhões para o
ano iraniano entre março de 2011
e fevereiro de 2012), segundo o
portal na Internet da Indústria petroquímica nacional.
A indústria automotiva é a segunda mais importante da economia iraniana, atrás apenas do petróleo, de acordo com estimativas de diferentes especialistas. A
produção se situa entre 500 mil e
800 mil unidades. Em 2011, bateu a marca de cerca de 1,6 milhão de veículos. Antes das sanções, empregava direta e indiretamente de 400 mil a 500 mil pessoas. Os principais fabricantes
são Irã Khodro e Saipa. AFP
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Brilliant. “As pessoas não confiarão
tanto nos EUA e nas companhias
americanas”,disseJason Healey, diretor da Cyber Statecraft Initiative
do Conselho Atlântico, um grupo
de políticas com sede em Washington.“Começarão a aparecer fronteiras nacionais no ciberespaço”.
Desde que Snowden revelou
que a NSA estava monitorando
conversas entre Dilma e seus principais assessores, a presidente brasileira lidera uma campanha para
estabelecer proteções na internet.
O Brasil está pensando em
criar leis que exigiriam que companhias como a Google, com sede
em Mountain View, Califórnia,
usem centros de dados ou equipamentos locais desenvolvidos pelo
governo. Uma preferência por fornecedores não americanos poderia afetar companhias como a Juniper Networks ou a Cisco .
Salgado disse que as propostas
em andamento poderiam levar à
“criaçãodeumaredeestilhaçada,divididaempedaçosnacionaiseregionais menores com barreiras em volta deles, para substituir a internet
global que conhecemos atualmente”. Nicole Gaouette, Bloomberg News
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Protesto contra
o gen. Keith
Alexander,
diretor da
NSA, quando
era ouvido no
Congresso

Um comitê da Assembleia-Geral
da ONU pediu ontem o fim da
vigilância eletrônica excessiva
e manifestou preocupação
com o dano que estas práticas,
incluindo a espionagem
em países estrangeiros e
a coleta em massa de dados
pessoais, podem ter sobre
os direitos humanos.
O terceiro comitê da
Assembleia-Geral, que trata de
questões de direitos humanos,
adotou a resolução, elaborada
por Brasil e Alemanha,
por consenso. Espera-se
que ela seja submetida
a votação no próximo mês.
EUA, Grã-Bretanha,
Austrália, Canadá e Nova
Zelândia — grupo conhecido
como aliança de vigilância
Cinco Olhos — apoiaram o
projeto de resolução depois que
a linguagem, que inicialmente
sugeria que a espionagem
estrangeira poderia ser
uma violação dos direitos
humanos, foi enfraquecida
para apaziguá-los.
Resoluções da
Assembleia-Geral não são
vinculativas, ao contrário
de resoluções do Conselho
de Segurança, de 15 nações.
Mas as resoluções da
Assembleia que conseguem
amplo apoio internacional
podem ganhar peso moral
e político significativo.

Chanceler Zarif, do Irã: “Não há reaproximação”

NÚMEROS

US$ 12 bi
Receita das exportações iranianas de produtos
petroquímicos em um ano até março de 2012.

1,6 milhão
Produção de veículos em 2011, principal
setor da economia do Irã, após o petróleo.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 nov. 2013, Mundo, p. 26-27.

