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Blog. Polêmica da prisão de Cunha é
extensão da crise do mensalão no STF

NãoédetodoruimparaoPSBoconfli-
to interno com a Rede, que ganha visi-
bilidade no estágio atual de constru-
ção das alianças regionais para as elei-
ções deste ano.

Dissidente à esquerda, que troca a
parceria com o PT pelo PSDB, Eduar-
do Campos se beneficia da crítica de
Marina Silva aos tucanos, que subli-
nha o perfil socialista de sua candida-
tura,distinguindo-ada imagemneoli-
beralaplicadaaoaliadonaturaldopri-
meiro turno.

Não obstante a manipulação políti-
ca que localiza o PSDB à direita, vito-
riosapelaausênciadeumpartidocon-
servadorautênticoeatuante,elasees-
tabeleceu como verdade ideológica

no imaginário do eleitor.
Nesse contexto, torna-se importante

situar a aliança PSDB/PSB como uma
uniãodeforçasoposicionistasempenha-
das em convencer seus eleitorados de

seu acerto estratégico.
Se limitados ao plano retórico, os ex-

cessos de Marina Silva, materializados
nos vetos públicos a alianças estaduais,
compensam os desgastes e se inserem
no legítimo exercício político de preser-
var a individualidade de atores distintos
unidospeloobjetivocomumdederrotar
o mesmo adversário.

Marina, assim, vocaliza o que convém
a Campos calar.

Papel comum também a correligioná-
rios de Aécio, quando este precisa reagir
publicamente, permitindo vislumbrar
na forma cavalheiresca, conveniente
agora, os embates acirrados que os sepa-
rariam na remotíssima hipótese de irem
ao segundo turno. A solidez da parceria

poderá ser avaliada na segunda quinze-
na de março quando o mapa das alianças
de PSDB e PSB ganhará mais definição.

Essa leitura pode tornar precipitadas
previsões sobre o desfecho de casos
mais rumorosos como o suscitado pelo
veto de Marina Silva à aliança com o
PSDB em São Paulo.

TerritóriocaroaMarinapelaexpressi-
vidade na luta em defesa do meio am-
biente,oEstadoé,porém,maisestratégi-
co eleitoralmente ao PSB, que adminis-
tra o ímpeto da ex-senadora em favor da
preservaçãodeumaaliançajáconsolida-
da com os tucanos.

O partido informa dispor de uma pes-
quisa em que 46% dos eleitores de Mari-
na,ouseja, 20%dasintençõesdevotono
Estado, apoiam o governador Geraldo
Alckmin, e outros 30% que defendem
candidatura própria não a identificam
em um candidato da Rede, mas do PSB.

São dados consistentes a desafiar o li-
mitedaconcessãodeMarinaaopragma-
tismo político, em favor do objetivo
maior que motivou a aliança da Rede
comoPSB.Desconsiderarapesquisa,po-
de equivaler a avalizar o diagnóstico de
tucanos, entre os quais o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso, de que a
Rede faz do PSB seu cavalo de Troia.

Desculpem...

A inviabilidade de transformar dis-
curso em prática, no curto prazo,
predominou na avaliação do em-
presariado, fora e dentro do país,
sobre a participação da presidente
Dilma no Fórum de Davos. A cons-
tatação faz sua Carta aos Brasilei-
ros tardia para 2014 e uma promes-
sa para 2015.

... foi mal

Dilma fez a autocrítica para os ca-
pitalistas e o Secretário-Geral da
Presidência, Gilberto Carvalho,
para os socialistas. Ela prometeu
rever rumos da economia; ele, a
insuficiência do governo na ação
social, admitindo a leitura errada
dos protestos de junho. A simulta-
neidade e os conteúdos traem a
extensão do desgaste do governo
do PT junto a públicos decisivos.
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Marco Antonio Raupp

BRASIL PROPÕE EM
MAIO PLANO PARA
‘NOVA INTERNET’

DIRETO DE BRASÍLIA
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Efeito colateral

Contra espionagem, País fará encontro mundial sobre redes

Entrevista✽

NO PORTAL

Marcelo de Moraes / BRASÍLIA

D epois da revelação de
que a Agência Nacional
de Segurança (NSA) dos
Estados Unidos espiona-

va autoridades governamentais de
todo o mundo, incluindo a presi-
dente Dilma Rousseff, o governo
brasileiro passou a cobrar publica-
mente um novo comportamento
do governo americano. O Brasil de-
cidiu acelerar a criação de mecanis-
mos para garantir sua segurança ci-
bernética, com o envolvimento di-
reto dos ministérios das Comunica-
ções e da Ciência e Tecnologia. E
um grande passo nessa direção se-
rá a conferência internacional a ser
realizada em maio, no Brasil, com
presença americana confirmada e
com um amplo debate sobre com-
partilhamento de papéis, pelos paí-
ses, na rede mundial da internet.

O ministro Marco Antonio
Raupp, da Ciência e Tecnologia, re-
conhece que a vulnerabilidade bra-
sileira nessa área é enorme, já que
a imensa maioria dos bancos de da-
dos tem sua sede nos Estados Uni-
dos. Em entrevista ao Estado,
Raupp diz que hoje os EUA pratica-
mente são donos de todo o contro-
le dos dados que correm pela rede,
mas que o Brasil está ampliando
seu sistema de segurança interna
com ações como criptografias e
bancos de dados próprios.

“Não sei se (os EUA) topam ou
não topam (compartilhar)”, diz
Raupp. “Mas temos que colocar
ideias na mesa. A força do nosso ar-
gumento é o princípio da coisa: a
internet ter um sistema que respei-
te os direitos de todos os que parti-
cipam. Porque a internet é uma
construção coletiva”. A seguir, os
principais trechos da entrevista:

● Como está o trabalho do ministério
na área de segurança cibernética?
Vamos tratar a questão em dois ní-
veis. Primeiro, trabalhamos num
nível permanente na nossa ativida-
de. Temos um programa chamado
TI Maior, que há dois anos funcio-
na muito bem. Ele visa o estímulo
à atividade empresarial para o de-
senvolvimento dessas tecnologias,
o financiamento das empresas que
querem inovar – são as grandes
aplicações que chamamos de ecos-
sistema digital. Operação, organiza-

ção e segurança de rede. Temos uma
cooperação antiga com o sistema da
Defesa, o CDC Cyber – Segurança Ci-
bernética das Informações da Defesa.

● E quanto à segurança de dados?
A questão da NSA colocou um desa-
fio: por que estamos tão expostos? Aí
entra a questão de nossas conexões
internacionais e nosso sistema de ar-
mazenamento, feitos por empresas
que não estão no Brasil. O que a gen-
te tem feito para isso? Promovemos a
segurança de redes, a segurança ciber-
nética, que precisa ser desenvolvida
do ponto de vista tecnológico. Qual
software e hardware ter para garantir
segurança para todos os usuários da
rede? Isso a gente faz. Mas há novos
desafios, que estamos articulando
com outros ministérios. Temos test
beds, onde testamos todas as tecnolo-
gias de segurança de rede. E quere-
mos testá-las na Rede Nacional de
Pesquisa (RNP). A gente tem feito is-
so ao longo do tempo – mas agora a
coisa é maior. Não trafegam na nossa
rede, por exemplo, os usuários comer-
ciais. Os data centers, as grandes em-
presas, estão todos nos EUA, inclusi-
ve prestadoras de serviço como o
Google. E nos EUA elas são vulnerá-
veis, por lei ou por prática, às agên-
cias americanas como a NSA, que que-
rem saber tudo.

● Cresceu o interesse por espionagem...
Antigamente se sabia qual item era im-
portante para se obter uma informa-
ções e iam em cima dele. A partir de 11
de setembro de 2011, a NSA foi para ci-
ma de tudo. Eles raciocinam assim:
não vamos procurar uma agulha no pa-
lheiro, vamos pegar o palheiro todo. E
aí eles desenvolvem métodos para ver

o que interessa. E usam novas tecnolo-
gias que não temos no Brasil.

● Quando estourou o caso, o que o Bra-
sil fez para tentar blindar seus dados?
A presidente Dilma está propondo
uma nova governança na internet glo-
bal. A internet nasceu nos EUA, em
um ambiente militar. Baseia-se em
meios de comunicação internacionais
– por exemplo, cabos submarinos. E
quem tem esses cabos são os america-
nos. Eles é que produzem os equipa-
mentos da rede. Então, já embutem lá
as chamadas backdoors, por onde eles
podem entrar. Vê lá no Irã? Um agente
qualquer coloca um cartão lá na máqui-
na que eles querem espionar e espiona.
O Edward Snowden falou sobre isso.

● Como atuar então?
Primeiro, precisa ter tecnologia de
hardware e capacidade industrial para
isso. Precisa ter políticas que deem ao
País capacidade de desenvolver seus
equipamentos. Segundo, precisamos
ter grandes data centers aqui. Esta-
mos instalando um grande em Ma-
naus e outro no Recife. Ambos ligados
à RNP. Outra coisa: estamos aumen-
tando significativamente a velocida-
de, com pontos de troca de tráfego
dentro do País. Na vinda do presiden-
te francês François Hollande assina-
mos um convênio com a empresa fran-
cesa Bull para estabelecer um grande
centro de processamento de dados. A
RNP, com esse sistema de proteção,
terá autonomia significativa.

● Em que prazo poderemos ter alguma
coisa eficiente na segurança?
Estamos fazendo com a Bull e nego-
ciando um projeto final em torno de
€ 70 milhões. E essa rede será um
grande centro de desenvolvimento de
tecnologia. Uma rede com capacida-
de de comunicação, armazenamento,
processamento e segurança vira uma
coisa chamada Cyber Infrastructure.
Isso não resolve o problema do Brasil,
mas resolve o da ciência brasileira.

● Essa é a contribuição do ministério. E
na questão de relação entre os países?
Aí é mais complicado. Propusemos
em nível internacional e conseguimos
estabelecer uma grande conferência,
que vai ocorrer em maio no Brasil, so-
bre governança internacional. E os
EUA virão – porque não adianta fazer
sem eles. Temos a expectativa de que
essa discussão traga elementos para

que acertem negociações.

● Que proposta o Brasil pode levar para
esse encontro?
Vamos botar na mesa as ideias da pre-
sidente Dilma por uma governança
multissetorial na internet, onde todo
mundo participa de alguma coisa. Te-
mos um exemplo disso no Brasil, por-
que a governança da internet no Bra-
sil é multissetorial. Existe um comitê
gestor da internet, presidido pelo se-
cretário de política de informática do
ministério.

● O governo americano aceitaria uma
proposta desse tipo?
Não sei se eles topam ou não topam,
mas temos que colocar ideias na me-
sa. Por que não vão topar? A força do
nosso argumento é o princípio da coi-
sa, que seria o de a internet ter um sis-
tema que respeite os direitos de to-
dos. Porque a internet é uma constru-
ção coletiva. Por que o acionista mi-
noritário, vamos chamar assim os
que participam menos, precisa ceder
tudo ao majoritário?

● O que mais o governo pode fazer para

se proteger?
Tem outras coisas. Tem hardware,
cabo submarino. Nós só temos um
cabo submarino aqui, que sai de
Fortaleza e vai até os EUA. Todas
as informações passam sempre pe-
los Estados Unidos.

● Como evitar isso?
É preciso fazer um cabo submari-
no para a Europa. Não é mudar o
roteiro, é ter alternativas. A grande
maioria das informações não preci-
sa ser sigilosa. O que precisa ser
são as ações de governo e as comu-
nicações empresariais. Tem outro
projeto de cabo submarino que en-
volve os Brics. Vem da Rússia, pas-
sa pela China, Índia, pela África do
Sul e deve chegar aqui também.

● Os senhores chegaram a fazer algo
de emergência ao perceberem que os
dados estavam vulneráveis?
Sim. O Serpro tem um sistema de
internet que está expandindo para
todo o governo. Um sistema que
será restrito ao governo. Já está
funcionando, mas nem todos aderi-
ram ainda.

Projeto. Raupp: País quer uma governança multissetorial na internet

● Contraespionagem

Ministro da Ciência,
Tecnologia e Inovação

“A meta é eleger
Campos”

Beto Albuquerque,
líder do PSB
MINIMIZANDO O

CONFLITO COM A REDE

“A partir de 11 de setembro, a
NSA foi para cima de tudo. Eles
raciocinam assim: não vamos
procurar uma agulha no palheiro,
vamos pegar o palheiro todo”

“Não sei se os EUA topam ou não
topam (compartilhar). Mas temos
de colocar as ideias na mesa.
Vamos botar as ideias da
presidente Dilma por uma
governança multissetorial na
internet, onde todo mundo
participa de alguma coisa”

✽ Físico gaúcho, 76 anos, é ministro
do governo Dilma desde janeiro de

2012. Formado pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul, doutorou-
se em matemática na Universidade
de Chicago. Dirigiu a SBPC e o Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais.


