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MAIO 2014  EDITORIAL  
 

A DISPUTA NÃO É CIBERNÉTICA, É 
INFORMACIONAL 

por Rafael Silva* 

 
Quase um ano depois e os Estados Unidos não responderam 

publicamente ao Brasil sobre os episódios de espionagem revelados 

pelo ex-agente da CIA, Edward Snowden. E deveriam? A presidente 

Dilma cancelou a viagem de Estado que faria a Obama depois da 

crise causada pela revelação dos mesmos episódios de espionagem. 

E deveria? O secretário-geral da União Internacional de 

Telecomunicações, Hamadoun Touré, alertou que o mundo já vive 

uma guerra cibernética. E deveria? 

 

Em alguma medida, estes fatos e questionamentos estão ligados a 

um movimento importante criado em torno da informação e das 

tecnologias a ela associadas observado de maneira mais explícita a 

partir da virada entre os séculos XX e XXI. Indícios da intensificação 

deste movimento estão no surgimento e disseminação de conceitos 

como sociedade, economia e segurança da informação e na reflexão 

de instituições – privadas e públicas – a respeito de novos modelos 

de gestão e de governança em que a informação ganha relevância 

enquanto insumo estratégico para a condução de atividades de 

tomada de decisão. 

 

Parte deste discurso não é uma novidade como a sua repetição 

constante faz parecer. A informação é um elemento presente em 

outras sociedades ao longo do tempo e apenas isso já torna dúbio 

que somente a sociedade atual é uma „sociedade da informação‟. 

Vozes como a do autor Marco Antônio de Azevedo, por exemplo, 

defendem que a informação é um artefato cultural presente em toda 

prática social, uma vez que a interação humana pressupõe, sempre, a 

recepção, geração e/ou transferência de informações. Desta forma, 

torna-se difícil atrelar este tipo de constatação a apenas um período 

histórico, pois na medida em que se entende que uma das 

características distintivas da espécie humana é a sua capacidade de 

representar simbolicamente experiências e acontecimentos, contata-

se que a produção de informações e sua transmissão para os 

semelhantes é uma das atividades mais elementares do homem 

desde o seu surgimento. 

 

Por outro lado, soa ingênuo dizer que apenas os modelos atuais de 

governança assumem a informação como insumo estratégico para a 

tomada de decisões nas instituições. O travamento das guerras 

antigas e medievais, as navegações, a descoberta do ocidente, a 

chegada do homem à lua e a prática diplomática são exemplos 

emblemáticos que desmentem esta afirmação com propriedade, pois 

são projetos que demandam um volume imenso de informações 

para os tomadores de decisão. 

 

O que diferencia, então, a sociedade atual das demais sociedades 

são as formas sociais e tecnológicas informacionais. A sociedade 

atual, além de uma sociedade da informação (como as outras), é 

uma sociedade informacional. Alimentando-se da extensa teoria 

sobre assunto desenvolvida por Manuel Castells, é possível dizer que 

o atributo informacional chama a atenção para como a geração, o 

processamento e a transmissão de informação se transformam em 

fontes de poder em decorrência das novas condições tecnológicas 

que surgem neste período histórico. 

 

Desta maneira, é a relação entre informação e tecnologia somada ao 

grau de interdependência determinado pelo avanço dos sintomas e 

consequências da globalização nas últimas décadas que cooperam 

para que o acesso a conjuntos específicos de informação seja 

considerado privilégios de ordem superior e alvo de disputas 

políticas e econômicas. 

 

Entre os conceitos de informação tomados pela autora do livro 

“Change of State”, Sandra Braman, que mais adiante concede uma 

entrevista aO Debatedouro, está a definição de informação como 

recurso, quando é tratada como algo que uma entidade – seja ela 

uma pessoa, uma organização ou uma comunidade – deve possuir 

para o seu funcionamento, ou seja, quando é um input (insumo) para 

um processo produtivo, de tomada de decisão ou burocrático. Este 

conceito expressa bem, e sem exageros, o papel da informação na 

sociedade atual, demonstrando que a informação é sem dúvida 

elemento basilar no cotidiano de indivíduos e instituições que, 

naturalmente, escolhem os meios de acessá-la e aplicá-la. 

 

A complexidade do assunto, porém, está na escolha destes meios e 

da sua relação com questões de reputação e credibilidade. A 

respeito deste tema Keohane e Nye têm uma contribuição 

importante a fazer. Para estes autores, enquanto a credibilidade 

pode ser um recurso de poder, a reputação sempre foi importante 

para a política mundial e tem se tornado ainda mais devido ao 

aumento nos fluxos de informação entre os países. Neste sentindo, 

considerando as características da sociedade atual em que os custos 

de transmissão de informação são relativamente baixos, a habilidade 

de filtragem da informação passa a ser fundamental e leva os 

representantes políticos a se dedicarem muito mais à criação e à 

destruição da credibilidade da informação do que à habilidade de 

controlar os fluxos informacionais. 

 

Regressando aos fatos e indagações do início, diante das discussões 

que foram propostas, talvez, os Estados Unidos não deveriam 

mesmo ter respondido ao Brasil, a presidente Dilma não deveria ter 

visitado Obama e HamadounTouré tenha sido pouco assertivo em 

anunciar uma guerra cibernética. 

 

Partindo do sensato pressuposto de que a espionagem não é uma 

invenção contemporânea, os Estados Unidos, caso se 

comprometessem com uma resposta pública ao Brasil, teriam que 

fazer o mesmo sempre que um fato semelhante viesse a público, o 

que representaria um desafio para a sustentabilidade de sua 

reputação. Da mesma forma que, provavelmente, foi a credibilidade 

interna da presidente Dilma e não a suposta crise entre Estados 

Unidos e Brasil que a impediu de ir a Washington. 

 

Por fim, o equívoco de Touré em anunciar uma guerra cibernética 

não recai sobre o fato de esta ser um mito ou uma realidade 

distante. Apesar de ataques cibernéticos a infraestruturas críticas de 

alguns países já terem sido noticiados, a disputa atual é mais 

informacional que cibernética, pois se concentra em imperativos de 

credibilidade e reputação entre os países e são o cume de um 

processo evolutivo que tem fatos tais como as interceptações de 

cartas na Roma Antiga, os sistemas sofisticados desenvolvidos pela  

Igreja Católica para a aquisição de informações confidenciais, os 

famosos episódios de espionagem durante o governo de Elisabeth 

na Inglaterra, o primeiro serviço secreto na França de Luís XIV, a 

criação do Instituto de Criptografia estadunidense em 1919 e os 

avanços em práticas de inteligência estatal no período da Guerra Fria 

como marcos importantes. 

 

*Rafael Silva é editor-executivo d‟O Debatedouro.
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MAIO 2014 CAPA 
 

O CONTROLE ESTADUNIDENSE 
DOS FLUXOS INTERNACIONAIS 
DE INFORMAÇÃO E O DOMÍNIO 
DA CYBERPOLITIK 

Leonardo Valente* 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O futuro da realpolitik é a cyberpolitik. A afirmação de David 

Rothkopf
1
 (1998), ainda no final da década de 1990, dava o 

tom das mudanças pelas quais o sistema internacional 

passava, por conta da revolução da informação e do mundo 

cibernético. A comparação com a antiga política de poder de 

Bismarck não foi ao acaso. Na visão de Rothkop, é no campo 

virtual onde as expressões de poder dos Estados mais se 

destacarão neste século. Pouco mais de uma década após sua 

declaração, pode-se dizer que o presente da política de poder 

está no ciberespaço, e a cyberpolitik converteu-se na 

capacidade de utilizar os instrumentos da tecnologia da 

informação como meios de manutenção e de ampliação de 

poder. 

 

Todas as esferas da experiência humana, em nível individual, 

interpessoal ou coletivo, passaram por alterações 

impressionantes nas últimas três décadas por conta da 

revolução digital. Diante disso, as transformações no 

comportamento dos Estados, de suas potencialidades e da 

própria arquitetura do sistema internacional apresentaram-se 

como decorrências quase automáticas, ainda que sejam, em 

certo grau, ignoradas até hoje. O mundo virtual reconfigurou 

a capacidade de interação entre governos, empresas e 

cidadãos, remodelou o conceito de guerra, revolucionou as 

capacidades dos serviços de Inteligência e transformou de 

maneira profunda a diplomacia e sua interação com a mídia, 

bem como com a opinião pública. 

 

                                                 
1
 ROTHKOPF, David. Cyberpolitik (1998): The changing nature of power in the 

Information age. JournalofInternationalAffairs, Spring98, Vol 51, Issue 2, p. 

325. 

Alterações profundas no modus operandi, mas que não foram 

capazes de reconfigurar de forma substancial os mecanismos 

de liderança que se fundamentaram no século XX. O motivo é 

que todas essas inovações tiveram como locomotiva a 

potência que liderava o sistema internacional desde o fim da 

Segunda Guerra Mundial. São os Estados Unidos os grandes 

responsáveis pela revolução da informação, pelo surgimento e 

pela disseminação da internet, e por praticamente cem por 

cento das grandes empresas de tecnologia e inovação que 

dominam este setor. Não é de se surpreender, portanto, que 

usem as potencialidades da cyberpolitik como instrumentos, 

soft e hard, de manutenção e ampliação de sua hegemonia. O 

objetivo deste artigo é identificar que instrumentos 

comunicacionais e cibernéticos os Estados Unidos possuem e 

que são capazes de garantir ao país o controle do fluxo 

internacional de informação, do mundo cibernético, assim 

como mostrar como esses instrumentos contribuem para a 

manutenção da hegemonia estadunidense, especialmente por 

meio da cyberpolitik
2
.   

 

Os fluxos internacionais de informação 

 

A capacidade de conexão em nível planetário atingida 

atualmente e sua capacidade de transmissão de informações 

em tempo real permitem que se possa identificar inúmeros 

                                                 
2
 Importante ressaltar que se parte da premissa da hegemonia da potência 

estadunidense, em detrimento de todas as discussões correntes sobre 

liderança no sistema internacional atual. Mesmo considerando que a 

configuração mundial de poder vive atualmente momentos de 

transformações substanciais, o que não é alvo deste artigo, a liderança 

estadunidense é, em maior ou menor grau de análise, fato inconteste e 

crucial para o entendimento do mundo contemporâneo. 

BARACK OBAMA: THE NEW BIG BROTHER! 

Cartoon assinado por Carlos Latuff (2013). 
 

FONTE: LATUFFCARTOONS.WORDPRESS.COM 

 

 

 

http://latuffcartoons.wordpress.com/
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fluxos: midiático, do mercado financeiro, governamental, de 

relações interpessoais e sociais, entre vários outros. Entre eles, 

dois são de grande relevância para este trabalho: o fluxo 

midiático, especialmente o de notícias, e o fluxo de relações 

sociais, com destaque para as grandes redes sociais. Trata-se 

de dois grandes fluxos com poder de formação de opinião e 

capacidade de potencializar políticas dos chamados soft 

power e smartpower, conceitos disseminados amplamente por 

Joseph Nye (2012)
3
.  

 

O fluxo internacional de notícias não é fenômeno novo, mas a 

disseminação das tecnologias de comunicação, especialmente 

as transmissões via satélite e posteriormente a internet, fez 

com que sua capacidade de se tornar global, imediata e 

extremamente lucrativa fosse amplificada de forma 

impressionante nos últimos trinta anos. Passa-se a conviver 

com emissoras de televisões globais, jornais eletrônicos com 

públicos de vários continentes, e com uma rede de venda e de 

transmissão de notícias capaz de fazer com que um pequeno 

jornal do interior da Bolívia consiga noticiar, em tempo real, as 

principais notícias da Europa, Ásia ou Estados Unidos. 

 
O CONTROLE DA INTERNET E 
DO FLUXO NO CYBERESPAÇO 
CONCEDE AOS ESTADOS 
UNIDOS O MAIOR PODER 
PARA O EXERCÍCIO DA 
CYBERPOLITK.  
 

A matéria-prima básica desse fluxo é a notícia, e as principais 

fornecedoras de notícias em escala global são as agências 

internacionais de notícias. Grandes conglomerados com 

infraestrutura muito superior a de qualquer veículo de 

comunicação tradicional, que geralmente possuem milhares 

de jornalistas, contratados ou colaboradores em todo o 

mundo, e produzem milhares de informações em texto, 

imagens e vídeos por dias, em algumas dezenas de idiomas e 

dialetos. 

 

Cerca de 90% das notícias internacionais compradas por 

veículos nacionais de informação em todo o mundo são 

produzidas por apenas quatro grandes agências 

internacionais de notícias: American Press (AP), uma 

instituição estadunidense sem fins lucrativos e com estrutura 

muito semelhante à de um think tank; Reuters, de origem 

britânica, mas comprada por um conglomerado 

estadunidense-canadense e que atualmente tem sede em 

Nova York; France Press (AFP), agência estatal francesa; e a 

EFE, agência estatal espanhola. Desses 90%, as duas grandes 

agências estadunidenses são responsáveis por mais da 

                                                 
3
 NYE, Joseph (2012). O futuro do poder. São Paulo:Editora Benvirá. 

metade da produção e da venda de informação noticiosa. Isso 

significa que os Estados Unidos são detentores de cerca de 

metade de todos os negócios mundiais de venda notícias por 

meio das agências internacionais. Além disso, duas das três 

maiores redes de TV globais de notícias, presentes em 

praticamente todos os serviços mundiais de TV a cabo, são 

estadunidenses: a CNN e a Fox News.  

 

Tamanho controle dos veículos produtores de notícias em 

escala mundial concede aos Estados Unidos uma capacidade 

de agenda sem precedentes históricos. Toda potência precisa, 

em certa medida, garantir a capacidade de imposição de sua 

agenda no sistema internacional, para que possa garantir a 

execução de seus interesses. Em um mundo marcado pela 

interação midiática, essa capacidade passa, necessariamente, 

pelo complexo trabalho de formação de opinião em escala 

global. A contribuição desta rede estadunidense para a 

formação de opinião internacional sobre a importância do 

combate global ao terrorismo, sobre os perigos do Iraque de 

Saddam Hussein ou do programa nuclear do Irã foi e ainda é 

de extrema relevância. Quanto mais legítimas se tornarem as 

pautas da política externa, maiores as chances de êxito e 

menores os custos, financeiros e políticos, de sua execução.  

 

Importante ressaltar, no entanto, que o controle sobre os 

veículos de comunicação globais não significa, neste caso, 

manipulação autoritária, mas uma capacidade intrínseca de 

influenciar, persuadir e garantir presença predominante de 

seus objetivos, seja por meio de estratégias indiretas de 

atuação, seja simplesmente por identificação simbólica e de 

repertório. É normal que um veículo de comunicação 

estadunidense reproduza de forma predominante os assuntos 

de interesse dos Estados Unidos, em detrimento dos assuntos 

de interesse de outros Estados, pouco importando, neste 

caso, se os veículos de comunicação são privados, estatais, 

públicos ou não governamentais.  

 

A interação dos Estados Unidos com seus recursos midiáticos 

globais é tão intensa que, não sem motivos, foi naquele país 

que o estudo de novas formas de diplomacia que 

contemplam a mídia global como instrumento mais se 

desenvolveu. Termos como diplomacia midiática, diplomacia 

em tempo real e TV Diplomacy tornaram-se correntes entre 

acadêmicos, mas principalmente entre os elaboradores da 

política externa estadunidense, cada vez mais atentos aos 

processos comunicacionais e ao uso do jornalismo como 

ferramenta de formação de opinião e de convencimento, 

tanto do publico interno, quanto dos públicos externos, 

inclusive de policymakers de diversas partes do mundo.   

 

A diplomacia aberta, como é conhecida a forma de exercício 

diplomático onde a participação da mídia não somente é 

permitida como incentivada, tornou-se ferramenta de grande 

eficácia quando o assunto em questão, por exemplo, possui 

grande potencial de legitimidade parente a opinião pública, 

como direitos humanos, meio ambiente, combate ao 

terrorismo, entre outros. Segundo EytanGilboa (2001), a 

diplomacia tradicional clássica sempre foi secreta. Mas, como 
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o mundo se tornou “mais democrático e acessível à mídia”, 

essa forma de interação entre os Estados torna-se, apesar de 

relevante e ainda muito usada, cada vez mais difícil. 

 

O grande público demanda cada vez mais informações sobre 

negociações em política externa e, geralmente, a mídia satisfaz 

essa demanda. A diplomacia fechada é usada hoje em casos 

extremos, cujas negociações claramente são prejudicadas pela 

interferência dos veículos de comunicação. (GILBOA, 2001, p. 

278). 

 

Possuir a maior parte das empresas de produção de notícias e 

parte relevante dos meios técnicos de disseminação da 

informação garante aos Estados Unidos o controle dos fluxos 

internacionais de notícias e, consequentemente, grande 

capacidade de controle do processo de construção de agenda 

internacional e da formação de opinião, itens fundamentais 

para o processo de manutenção de sua liderança. 

 

O fluxo no cyberespaço e a cyberpolitik  

 

A internet surgiu como uma rede estadunidense com 

finalidade militar. Sua origem demonstra o antigo interesse 

dos Estados Unidos em utilizar as tecnologias da informação 

em prol de seus objetivos estratégicos, e o fato da rede ter se 

tornado mundial e não exclusivamente militar não mudou 

esse perfil.  

 

A ideia da construção de uma rede de computadores que 

pudesse trocar informações surgiu na Advanced Research 

Projects Agency (ARPA), vinculada ao Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos em 1962, em plena Guerra Fria e 

diante da ameaça de um confronto nuclear em larga escala, 

capaz de tornar um país com dimensões continentais como 

os Estados Unidos sem qualquer tipo de comunicação. Para 

realizar o primeiro experimento com a rede foram escolhidas 

quatro Universidades, que somente foram conectadas quase 

uma década depois, em janeiro de 1970, na rede 

computacional que ficou conhecida como Arpanet. Além da 

comunidade acadêmica, a rede original atendeu à 

comunidade militar, principal interessada, que conseguiu 

montar um sistema de comunicação capaz de cobrir desde a 

Costa Oeste à Costa Leste do país. Havia 13 computadores na 

rede em janeiro de 1971, 23 em abril de 1972 e 38 em janeiro 

de 1973. 

 

Com o fim da Guerra Fria, em 1989, e com o desenvolvimento 

de outros projetos em comunicação digital, a função militar 

da Arpanet tornou-se pouco relevante e a rede passou a ser 

dominada pelo meio acadêmico, chegando nos anos 1990 à 

sociedade civil como um todo, tornando-se rapidamente uma 

rede global.  

 

Das dez maiores empresas de internet e informática do 

mundo, apenas uma não é estadunidense. Entre as maiores 

estão gigantes como Microsoft, IBM, Google, Facebook, 

Apple, Intel, Yahoo e Amazon, responsáveis por praticamente 

todo o mercado mundial em seus segmentos. Juntas, essas 

empresas são os canais de quase todos os fluxos 

internacionais de informação, especialmente o financeiro, 

comercial, empresarial e de relações interpessoais, por meio 

de e-mails e redes sociais. Os domínios de internet são 

controlados nos Estados Unidos, todos os protocolos da rede 

são criados e normatizados por empresas e organizações 

estadunidenses, a maior parte dos dados armazenados na 

rede é guardada por empresas no território estadunidense e 

sujeitas à sua legislação. Dentre esta, a doutrina de segurança 

criada pelo governo de George W. Bush após os atentados de 

11 de setembro, que permite a coleta de dados e 

monitoramento de informações, ações que são consideradas 

por muitos Estados e organizações intergovernamentais como 

notórias violações de privacidade e de direitos humanos.  

 

O controle da internet e do fluxo no cyberespaço concede aos 

Estados Unidos o maior poder para o exercício da cyberpolitk. 

De forma soft, ela aparece por meio das indústrias criativas do 

Vale do Silício; da defesa da comunicação livre e gratuita; dos 

serviços diplomáticos e governamentais virtualizados, como 

os portais de transparência; pelo incentivo a novas formas de 

interação, como a comunicação por redes sociais; entre outras 

ações. O lado hard da cyberpolitik se expressa pelo 

investimento em cyberguerra, pela árdua política de 

manutenção do controle econômico e de protocolos da rede 

nos Estados Unidos e, como recentemente divulgado, pela 

impressionante rede de monitoramento global e de 

espionagem, em escala jamais possível antes do 

desenvolvimento da internet.  

 

OS RECURSOS PARA O 
DOMÍNIO DOS FLUXOS 
INTERNACIONAIS DE 
INFORMAÇÃO E DO 
CIBERESPAÇO SÃO 
CONSIDERADOS TÃO 
ESTRATÉGICOS NA VISÃO 
ESTADUNIDENSE COMO OS 
INVESTIMENTOS NA 
ECONOMIA E NA ÁREA 
MILITAR 

 

Em junho de 2013, o profissional de informática que prestava 

serviços para a CIA, Edward Snowden, chocou o mundo ao 

revelar que os Estados Unidos mantém um programa de 

vigilância digital para espionar praticamente todo o mundo. 

Os programas de espionagem permitem consultar registros 

de usuários de redes sociais, recolher informações on-line e 

até telefônicas. Aos 29 anos de idade, Snowden, que 
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conseguiu asilo político provisório na Rússia, foi tratado como 

traidor e foragido da Justiça dos EUA. Ele comprovou suas 

acusações em documentos que não deixam dúvidas sobre 

atos de invasão por parte da NSA, agência de segurança dos 

Estados Unidos, abrangendo mais de 60 mil operações de 

cyberataques e espionagem. No dia 11 de julho de 2013, a 

Federação Internacional dos Direitos Humanos (FIDH) e a Liga 

de Direitos Humanos(LDH) anunciaram denúncias sobre 

invasão dos EUA nos sistemas da França, e a Promotoria de 

Paris ficou encarregada de investigar os cinco possíveis delitos 

cometidos pelos Estados Unidos, incluindo atentado 

voluntário à intimidade da vida privada e pela captação de 

dados pessoais de forma fraudulenta, desleal e ilícita.As 

invasões visavam servir a NSA e o FBI, incluindo os sistemas 

das principais empresas digitais dos EUA: Microsoft, Yahoo!, 

Google, Facebook, YouTube, AOL, Apple e Skype. Na América 

do Sul, o Brasil foi o país mais monitorado e, segundo uma 

série de reportagens da Rede Globo, até mesmo a presidente 

Dilma Rousseff teve seus telefonemasmonitorados. Empresas 

como a Petrobras e ministérios brasileiros também podem ter 

tido informações estratégicas vazadas para o esquema 

estadunidense. O caso gerou uma séria indisposição entre 

Brasília e Washington, fazendo o governo brasileiro liderar 

uma frente em entidades intergovernamentais para mudar os 

padrões de regulação da internet.  

 

A indisposição de vários governos provocada pelos 

escândalos de espionagem promete levar a internet para a 

pauta multilateral em breve. Mas reverter toda a 

infraestrutura, todos os protocolos criados e mudar o perfil 

das empresas dominantes da internet são desafios que nem 

mesmo Estados muito poderosos e contrariados com a atual 

liderança cibernética dos Estados Unidos, como China, Rússia 

e Alemanha, sabem como fazer. 

 

Considerações finais 

 

O controle pelos Estados Unidos dos fluxos internacionais de 

informação e do ciberespaço faz com que a grande potência 

seja também a grande dominadora da cyberpolitik, ou seja, da 

capacidade de utilizar os instrumentos da tecnologia da 

informação como meios de manutenção e ampliação de 

poder. Não existem dúvidas de que os Estados Unidos são a 

potência com maior poder ofensivo e defensivo no espaço 

virtual, bem como no campo midiático. Tal controle permite 

uma capacidade de ordenamento simbólico do mundo, de 

formação de opinião internacional e de recolhimento de 

informações sem precedentes, com capacidade de otimizar o 

processo decisório, interferir com mais eficiência em assuntos 

internos de outros países, antecipar problemas e crises, obter 

benefícios econômicos e uma série de outras vantagens.  

 

Os recursos para o domínio dos fluxos internacionais de 

informação e do ciberespaço são considerados tão 

estratégicos na visão estadunidense como os investimentos 

na economia e na área militar. Ter o controle da informação, a 

maior capacidade de monitoramento e de espionagem virtual 

entre os Estados, assim como dominar o aparato 

comunicacional capaz de formar a opinião pública 

internacional em prol de sua agenda são, sem dúvidas, 

prerrogativas que fortalecem a liderança dos Estados Unidos 

no sistema internacional.  

 

*Leonardo Valente é professor de relações internacionais da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor em Ciência 

Política pelo Iesp/Uerj e mestre em Relações Internacionais 

pela Universidade Federal Fluminense. 
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MAIO 2014 CAPA 
 

O ESPIÃO QUE (NÃO) ME AMAVA:  
OS DILEMAS DE UMA POLÍTICA EXTERNA 
DEMOCRÁTICA NA ERA DIGITAL 

por Lucas Rezende* 

 

 
Estavam errados aqueles que, ao final da Guerra Fria, diziam 

que o mundo da espionagem chegava ao seu fim. Não 

apenas as aventuras de 007 continuam entretendo pessoas ao 

redor do mundo, como, agora, espiões de verdade trazem 

também sua própria forma de deleite. Quem imaginaria que, 

no ápice da Guerra Fria, um ex-espião, acusado de traição por 

denunciar as práticas de espionagem dos Estados Unidos, 

seria um dos indicados para concorrer ao prêmio Nobel da 

Paz? Ou, ainda, que o criador de um site que divulga 

documentos secretos dos governos viraria personalidade 

mundial e símbolo da democracia? Era possível imaginar que, 

via equipamentos portáteis e mídias de comunicação 

instantânea, revoluções poderiam ser traçadas em países 

autocráticos? 

 

A era digital e as comunicações instantâneas trouxeram uma 

nova percepção que a divulgação de informações secretas 

dos Estados não apenas contribuem para a paz mundial, mas 

também são exemplo de prática de uma política externa 

democrática. Meu argumento nesse artigo é que não 

necessariamente isso acontece. Apesar do discurso pacifista, 

personagens como Edward Snowden e Julian Assange trazem 

problemas de curto e médio prazo que fazem as relações 

internacionais contemporâneas mais instáveis e imprevisíveis. 

Por meio de uma análise do caso do escândalo da Agência 

Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA), do papel 

dos serviços de inteligência e das consequências que uma 

política externa equivocadamente chamada de democrática 

trazem, com atenção para o caso brasileiro, apresento os 

dilemas entre a estabilidade das relações internacionais e a 

divulgação de informações secretas. Meu objetivo com esse 

artigo não é o de condenar uma maior pluralização, bem 

como a transparência da formulação e da implementação da 

política externa dos Estados, o que considero não apenas 

justo como necessário. Busco aqui mostrar o lado B, nada 

pacífico e estabilizador, que os chamados movimentos leaks 

trazem para as relações internacionais. 

 

Uma discussão conceitual 

 

Pegando como exemplo a internacionalização da política 

externa brasileira (PEB) vivida após a redemocratização do 

país, coincidindo também com o período final da Guerra Fria, 

vemos que o aumento do interesse e atores em discutir o 

tema de política externa é uma tendência bastante observada 

- ainda que, para os analistas políticos nacionais, entender o 

interesse da sociedade nos temas de PEB seja marginal 

(FARIA, 2008 e 2012). No entanto, a transformação do 

Ministério das Relações Exteriores (ou Itamaraty) como ator 

único dos processos relacionados à PEB tem sido alterada, por 

uma necessidade intrínseca da instituição de, devido ao 

aumento das demandas sobre questões internacionais, não 

mais ser capaz de centralizar todos os processos relacionados 

ao tema - como lhe era devido até meados da década de 

1980. Faria (2012) mostra bem como o Itamaraty sai de seu 

insulamento burocrático e caminha em direção a um papel de 

coordenador dos atores governamentais e de cooperação 

com agentes da sociedade, democratizando a formulação e a 

implementação da PEB. Se, até meados de 1990, a percepção 

dos analistas brasileiros era que o Itamaraty, devido ao seu 

isolamento, não atendia aos interesses da sociedade brasileira, 

"diversas das análises mais recentes têm argumentado que se 

estão avolumando no país as pressões no sentido de 

conformação de um processo de produção de política externa 

que seja mais poroso, plural ou democrático" (FARIA, 2012, p. 

312). Ou seja, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, 

vivemos um aumento de uma demanda para a maior 

democratização dos processos envolvendo a formulação e a 

implementação de temas ligados a política externa. 

 

Paralelamente a isso, um fenômeno, contudo, merece 

destaque nos últimos anos: o sentimento de democratização 

das políticas internacional e doméstica por intermédio da 

troca de informações pelos meios digitais. Há quem aponte, 

por exemplo, que a capacidade de mobilização de massas das 

redes sociais digitais foi essencial para as revoluções 

populares da chamada Primavera Árabe, em especial no Egito 

e na Tunísia (HERMIDA; LEWIS; ZAMITH, 2012; VARGAS, 2012), 

bem como para as manifestações públicas que, nesse ano, 

sacudiram Turquia e Brasil (SAKAMOTO, 2013). Ainda que 

tenha levado a movimentos disformes e passíveis de maiores 

radicalizações, é notável a influência de novas mídias, como o 

Facebook e o Twitter, nesses processos. O sentimento de 

participação política como resultado de mobilizações 

voluntárias por essas mídias me parece cada vez mais 

observado - ainda que, repito, esses movimentos sejam 

disformes e não tenham trazido, em muitos dos casos, o 

resultado esperado: a maior democratização e transparência 

dos processos políticos. 
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Se, por um lado, Facebook e Twitter tornaram-se ferramentas 

importantes de mobilização, o sentimento popular de 

conhecimento do jogo político tem se propagado via 

vazamento de informações secretas dos Estados. Tais 

vazamentos (ou leaks, do original em inglês como acabam 

sendo alcunhados) são feitos em formas de denúncias, 

expondo documentos secretos ou ações de espionagem, 

tornando celebridades instantâneas figuras como Julian 

Assange, fundador do Wikileaks, e Edward Snowden, delator 

do esquema mundial de espionagem da Agência Nacional de 

Segurança (NSA) dos Estados Unidos. Tal popularidade 

instantânea ocorre porque desperta um sentimento de 

conhecimento e de participação democrática. Na era digital, 

não haveria mais espaço para os segredos de Estado, 

responsáveis por considerável parcela de responsabilidade 

pelos desentendimentos internacionais. Nesse sentido, a 

divulgação dos segredos de Estado aumentaria o papel do 

indivíduo enquanto ator político, demonstrando suas 

insatisfações com o que Maquiavel nomeou de razões de 

Estado
1
. É esse sentimento de conhecimento e participação 

populares, guiados por uma ideal democratizante que clama 

por um Estado transparente e justo, que nega a razão de 

Estado e valoriza a vontade individual, que eu aponto aqui 

como um problema para o processo de democratização da 

política externa.  

 

Se, por um lado, a inclusão de novos atores na formulação e 

na implementação da política externa é uma demanda que 

busca fortalecer e legitimar as ações internacionais dos 

Estados, identificando-as e aproximando-as das demandas 

domésticas; por outro, a divulgação de informações das 

práticas diplomáticas ou de como o Estado alimenta suas 

fontes de informação pode ser, também, uma fonte infinda de 

instabilidades, desentendimentos e, até mesmo, potencial 

causa de conflitos internacionais. Não digo aqui que os 

processos de democratização da política externa devam ser 

abandonados, pelo contrário. Corroboro a visão de Faria 

(2008 e 2012) nesse sentido, que mostram, no caso brasileiro, 

como ainda carecemos de maiores desenvolvimentos na 

formulação e implementação da política externa. Meu 

argumento é que a democratização da informação pela 

exposição de segredos de Estado traz um falso sentimento de 

estabilização das relações internacionais.  

 

Mearsheimer (2011) mostra que há, por vezes, boas razões 

estratégicas para que um Estado minta para outro. O autor 

explica: 

 

Eu não estou dizendo que mentir é uma grande virtude e que 

mais mentiras internacionais é melhor do que menos. Eu estou 

simplesmente dizendo que mentir é, às vezes, um instrumento 

útil do estadismo em um mundo perigoso. Na verdade, um líder 

pode ocasionalmente dizer o que Platão famosamente chamou 

                                                 
1
 O conceito, segundo o cientista político italiano, diz que, sendo os homens 

incapazes de se organizar sozinhos, é preciso o Estado agir com força e 

coerção, garantindo que não haja um retorno ao estado de natureza. A 

vontade do indivíduo, portanto, deve se dobrar à vontade do Estado. 

(MAQUIAVEL, 2011). 

de uma "mentira nobre". Por exemplo, o presidente Franklin 

Roosevelt mentiu ao povo estadunidense sobre o ataque 

alemão ao USS Greer em agosto de 1941. Ele estava tentando 

colocar os Estados Unidos na II Guerra Mundial contra a 

Alemanha Nazista, que, à época, parecia estar em seu caminho 

para conquistar toda a Europa. O objetivo de Roosevelt era o 

certo, e foi apropriado para ele mentir nessa instância 

(MEARSHEIMER, 2011, pp: 12-3. Tradução livre). 

 

O que Mearsheimer (2011) quer dizer é que, em nome de 

algo maior - ou do princípio maquiavélico de razão de Estado 

– faz sentido que o Estado, por vezes, minta. A não divulgação 

dessas mentiras, contudo, é fundamental para que o objetivo 

político seja cumprido. Não tivesse Roosevelt mentido sobre o 

ataque alemão ao USS Greer, talvez os Estados Unidos nunca 

tivessem entrado na II Guerra Mundial, no teatro de guerra 

europeu, e Hitler teria, possivelmente, conseguido firmar seus 

planos de construção do III Reich.  

 

Apesar de ser prática permanente nas relações internacionais, 

surpreendentemente, contudo, Mearsheimer (2011) chega à 

conclusão que a quantidade de mentiras entre Estados é 

menor do que a quantidade de mentiras que os líderes têm, 

por vezes, que dizer à sua própria população. Governos, 

dentre outras coisas, preocupam-se com suas continuidades 

e, especialmente em ambientes democráticos, devem prestar 

contas públicas às suas populações. Nesse sentido, a liberação 

de informações confidenciais provoca um afloramento de 

questões que poderiam ser controladas em curto ou médio 

prazo, sem a necessidade de uma crise. Por exemplo, foi 

essencial para dar fim à Crise dos Mísseis entre Estados 

Unidos e União Soviética, em 1962, um acordo secreto 

informal entre o presidente Kennedy e o secretário 

Khrushchev, que estabelecia que os mísseis nucleares 

soviéticos seriam retirados de Cuba e, em contrapartida, os 

mísseis estadunidenses seriam retirados da Turquia, mas 

apenas seis meses depois e sem nenhuma clara associação à 

crise cubana. Isso porque, se fosse tornada pública tal 

informação naquele momento, o governo Kennedy seria 

interpretado como fraco, cedendo às pressões soviéticas e 

perdendo influência internacional, mesmo tendo salvado a 

humanidade em seu momento mais crítico. A crise interna 

que se abateria sob o governo dos Estados Unidos poderia 

levar a um recrudescimento da Guerra Fria e não à détente, 

que trouxe maior possibilidade de diálogo entre as duas 

superpotências. Os cenários poderiam, nesse sentido, ser 

desastrosos. E não é apenas no risco de uma guerra nuclear 

que a revelação, em curto prazo, de interesses de Estado se 

mostra problemática. A divulgação da informação que o 

governo brasileiro sofreu atos de espionagem pelos Estados 

Unidos vai em mesma linha, o que exploraremos adiante. 

 

A espionagem não é novidade na história da humanidade, 

tampouco é incompatível com governos democráticos, como 

mostra Cepik (2003). Pelo contrário, é um elemento essencial 

no planejamento e na execução de políticas por Estados e por 

organizações. A espionagem deve ser entendida como 
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inserida dentro das diversas atividades de inteligência
2
 

disponíveis a esses atores. Diplomatas, por exemplo, são 

autorizados a enviar relatórios de informações a seus países 

de origens, o que não é categorizado como espionagem - 

esse, um aspecto muito mais restrito dos serviços de 

inteligência.  

 
NO ASPECTO DAS RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS, O MUITO 
BARULHO QUE SE SEGUIU À 
PUBLICIZAÇÃO DAS 
ESPIONAGENS DA NSA PODE 
SER LIDO, DESSA FORMA, 
COMO UMA TENTATIVA DE 
SOFT BALANCING POR PARTE 
DOS DEMAIS PAÍSES QUE, 
ALIADOS OU NÃO DOS EUA, 
SE PREOCUPAM COM SUA 
SOBREVIVÊNCIA E COM A 
PROTEÇÃO DE SUAS 
INFORMAÇÕES. 
 

As chamadas agências de inteligência começaram a fazer 

parte do corpo do Estado, com destaque, ao longo do século 

XX, e foram peças importantes no planejamento das ações 

dos Estados. Quanto mais ações disponíveis ao Estado, maior 

a sua capacidade de planejamento. Dentre as formas 

disponíveis e utilizadas pelos atores, as operações encobertas 

são aquelas feitas via manipulação em seu favor de dados que 

lhe são importantes. Ao mesmo tempo em que a busca das 

informações se mostrou relevante, foi aumentando, de igual 

modo, a necessidade de proteção das informações nacionais, 

o que gerou os serviços de contra-inteligência e 

contraespionagem
3
.  (CEPIK, 2003). 

 

                                                 
2
 Segundo Cepik (2003, p. 28), "inteligência é a coleta de informações sem o 

consentimento, a cooperação ou até mesmo o conhecimento por parte dos 

alvos de ação. Nessa acepção restrita, inteligência é o mesmo que segredo 

ou informação secreta". Aliada a um segundo aspecto, o autor completa a 

definição dizendo que "inteligência se diferencia da mera informação por sua 

capacidade explicativa e/ou preditiva" (idem ibidem). 
3
 A contra-inteligência é mais ampla, e diz respeito à tentativa de se buscar 

informações das capacidades e intenções dos serviços de inteligência 

alheios. Já a contraespionagem é mais específica, "voltada principalmente 

para prevenção, detecção, neutralização, repressão ou 

manipulação/infiltração de atividades hostis de espionagem" (CEPIK, 2003, p. 

59). 

 

Meu ponto, ao reforçar essas definições sobre a prática da 

inteligência e da espionagem,é para reafirmar que, desde que 

geridos de modo transparente e ágil, esses serviços 

contribuem para a estabilidade e os relacionamentos 

domésticos ou internacionais. A dificuldade intrínseca está em 

definir o que é transparente e ágil nesse setor, sem que, com 

isso, o remédio cause mais dores que a moléstia. E é aí que se 

entra em um campo interessante da discussão sobre a 

espionagem: quais os seus limites? 

 

Até o momento, simplesmente, não há, ao menos não nas 

relações internacionais, enquanto perdurar a anarquia e a 

autoajuda. Definir os limites das atuações dos serviços de 

inteligência não é uma tarefa facilmente executável, nem no 

aspecto doméstico e nem no global. O que a atual crise do 

governo Obama, desencadeada com as denúncias de 

excessos nas investigações da NSA, nos mostra é que parece 

haver um interesse político envolvido na limitação de tais 

ações. Agora, se todos os Estados sabem que não há limites 

internacionais às ações de inteligência, sendo esses limites 

colocados pelos próprios serviços de contra-inteligência e 

contraespionagem (ou seja, dependendo unicamente da 

capacidade de resposta de cada Estado), por quê, só agora, 

isso se manifesta? Uma das respostas pode ser, justamente, a 

superioridade incrível que os Estados Unidos demonstram na 

capacidade de acumulação e coleta de informações, quando 

comparado aos demais Estados. Se, nos tempos da Guerra 

Fria, o que limitava a atuação dos Estados Unidos e seus 

aliados eram a atuação da União Soviética e seus pares, e 

vice-versa, a era da unipolaridade viu os EUA aumentarem 

desproporcional e independentemente a sua capacidade de 

ação.  

 

Em 1977, auge da Guerra Fria, Roger Moore encarnava o 

espírito do espião ocidental como James Bond, em 007 - O 

Espião que me Amava. Seu único oponente de fato era Major 

Anya Amasova, agente da KGB soviética. Ambos eram os 

melhores em seus países precisamente por darem a vida por 

ele, colocando, acima de seus próprios interesses, a razão de 

Estado. Eram heróis, admirados no mundo inteiro, com licença 

para matar
4
. Apenas um podia ser páreo para o outro. Os 

tempos mudaram e o protagonista atual, Edward Snowden, é 

um ex-espião, da vida real, que se tornou famoso não por dar 

a vida, mas por trair o seu país, revelando a prática de coleta 

de informações da NSA. Curiosamente revelado pouco tempo 

após a denúncia que hackers chineses, o escândalo 

protagonizado por Snowden mostra a inexistência de um 

outro ator capaz de conter a maciça capacidade adquirida, ao 

longo dos anos, pelos Estados Unidos na aquisição e 

processamento de informações
5
. 

 

                                                 
4
 Não há qualquer reconhecimento formal que exista uma licença para matar, 

concedida por governos, como utilizado nos filmes e livros de James Bond. A 

expressão ficou famosa na ficção, imortalizada por Ian Fleming, criador do 

personagem. 
5
 Correlação não original minha, feita pelo Dr. Marco Cepik. Informação 

verbal. 
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No aspecto das relações internacionais, o muito barulho que 

se seguiu à publicização das espionagens da NSA pode ser 

lido, dessa forma, como uma tentativa de soft balancing por 

parte dos demais países que, aliados ou não dos EUA, se 

preocupam com sua sobrevivência e com a proteção de suas 

informações. Não tendo condições de fazer frente à contra-

inteligência ou contraespionagem estadunidense, as 

manifestações que se viram foram muito mais no sentido de 

tentativa de criação de constrangimentos aos Estados Unidos 

do que uma forma prática e que gere resultados palpáveis na 

limitação da atuação estadunidense no campo da inteligência. 

Mesmo que se veja o soft balancing como um elemento 

positivo para a contenção dos Estados Unidos, os prejuízos 

causados pela revelação das informações afetam muito mais 

atores do que os atos de espionagem em si. 

 

Análise de caso: a resposta brasileira 

 

Vejamos o caso brasileiro para entendermos porquê afirmo 

que essa democratização da política externa na era digital 

pode ser razão de instabilidade para as relações 

internacionais. As denúncias de Snowden afirmam que tanto a 

presidente Dilma Rousseff quanto a Petrobras foram alvo de 

espionagem pela NSA (THE GUARDIAN, 2013). Rousseff 

cancelou a viagem que faria aos Estados Unidos para se 

encontrar com Obama e, devido a isso, negociações outrora 

avançadas entre os dois países tiveram recuos notáveis. 

Segundo reportagem da Folha de São Paulo (MELLO, 2013), 

cinco grandes áreas foram prejudicadas com o cancelamento 

da visita: (1) foi cancelado um piloto do programa Global 

Entry, que facilitaria a entrada de 1500 empresários brasileiros 

nos EUA; (2) um acordo para que os anos de previdência 

contados em um país valessem também para o outro, no 

formato de um programa existente com o Japão, foi 

suspenso; (3) uma potencial abertura para a importação da 

carne bovina brasileira in natura para os EUA foi adiada 

indefinidamente; (4) foram cancelados os encontros Diálogo 

de Energia; Diálogo de Defesa e o encontro bilateral de 

diretores executivos (CEOs); e (5) foram adiadas as discussões 

para a parceria em comunicação e tecnologia da informação 

entre os dois países, que envolve parceria cibernética. Isso 

falando apenas dos aspectos formais que estavam em 

negociação, fora os ganhos perdidos incalculáveis derivados 

dessas e de outras iniciativas que, por ora, encontram-se 

longe de uma retomada. Esse possível resultado foi apontado 

logo que a primeira notícia de um possível cancelamento foi 

anunciada (REZENDE, 2013). 

 

Contudo, no aspecto doméstico, não havia muito o que o 

governo brasileiro pudesse fazer, além de cobrar explicações 

da sua contraparte estadunidense e se posicionar, para seu 

público interno, com rigor. Leviano seria depreender que o 

governo brasileiro estava alheio às possibilidades de coleta de 

informações da era digital e que foi surpreendido por elas - o 

próprio Ministro da Defesa, Celso Amorim, afirmou 

publicamente na reunião da Comissão de Relações Exteriores 

e Defesa Nacional do Congresso, no dia 10 de julho de 2013, 

que sabe que é espionado e que toma os cuidados devidos 

quanto a isso. O problema é: quando a informação se torna 

pública no curto prazo, os governantes são obrigados a 

tomarem medidas mais enérgicas, que, do contrário, não 

tomariam, para que permaneçam legítimos para o seu público 

doméstico - ainda que essas medidas tragam prejuízos, tal 

quais os colocados acima. O cancelamento da viagem da 

presidente Rousseff a Washington é, nesse sentido, muito 

mais para dar uma resposta ao público doméstico do que, de 

fato, como uma forma de revisionismo internacional. Fosse a 

resposta do governo suave demais, deixando passar as 

denúncias, Rousseff poderia ser lida como subserviente aos 

interesses dos EUA e fraca em sua capacidade de resposta - o 

que traria ainda mais instabilidade ao Itamaraty em um 

momento de forte crise e de busca de uma nova identidade, 

após a entrada do ministro Luiz Alberto Figueiredo em 

substituição a Antonio Patriota. Tivesse o governo brasileiro 

ficado sabendo das denúncias pelos ambientes formais 

secretos, por exemplo, sem que a divulgação pública tivesse 

sido feita, tal crise poderia, possivelmente, ter sido evitada.  

 

No plano internacional, vemos uma tentativa de soft balancing 

para buscar, que seja via constrangimento internacional, 

limitar a atuação dos EUA. Em conjunto com a Alemanha, o 

Brasil apresentou, no dia 1° de novembro último, uma 

proposta de resolução à Assembleia Geral da ONU sobre o 

direito à privacidade na era digital (MRE, 2013). O texto, mais 

importante em termos retóricos do que práticos, em pouco 

alterará o status quo sobre o assunto. As menções ao 

escândalo da NSA são sutis, e limitam-se a, no máximo, 

sugerir que os Estados revisem suas formas de coletas de 

informações, para que a individualidade seja respeitada. Em 

termos práticos, concordamos com Lopes (2013), que a 

resolução, de caráter recomendatório, pode apenas sugerir 

um regime internacional de regulamentação civil da internet. 

Isso significa que a capacidade da iniciativa germano-

brasileira se reverter em uma limitação da atuação dos 

Estados Unidos ou de outros países é, em si mesma, pouco 

provável.  

 

O CANCELAMENTO DA 
VIAGEM DA PRESIDENTE 
ROUSSEFF A WASHINGTON É, 
NESSE SENTIDO, MUITO MAIS 
PARA DAR UMA RESPOSTA 
AO PÚBLICO DOMÉSTICO DO 
QUE, DE FATO, COMO UMA 
FORMA DE REVISIONISMO 
INTERNACIONAL. 
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DILMA CANCELA ENCONTRO COM BARACK OBAMA 
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Possibilidades de mudança?  

 

Pelo viés dos Estados Unidos, no caso do escândalo Snowden, 

reforçando o aspecto anárquico das relações internacionais, 

os aspectos domésticos da espionagem são aqueles que 

podem trazer mudanças normativas de fato. Isso porque, 

enquanto unidade soberana, nenhum Estado é obrigado a 

cumprir as determinações do direito internacional, optando, 

sempre voluntariamente, por aderi-las ou não. O caso dos 

serviços de inteligência e de espionagem é ainda mais 

complicado. Formalmente, nenhum país admite que asfaz. A 

resposta da NSA foi de dizer que suas ações são legais. 

Segundo a agência, 

 

O que a NSA faz é coletar as comunicações de alvos de valor de 

inteligência estrangeira, independente do provedor que os 

carrega. (...) A NSA trabalha com um número de parceiros e 

aliados no cumprimento de seus objetivos da missão de 

inteligência estrangeira, e em todos os casos essas operações 

estão de acordo com as leis dos EUA e às leis aplicáveis sob as 

quais aqueles parceiros e aliados operam (NSA apud THE 

GUARDIAN, 2013. Tradução livre). 

 

Tal afirmativa foi mais recentemente repetida, ao afirmarem 

que a NSA recebeu também auxílio de parceiros europeus, 

como Espanha e França, em uma tentativa de mostrar que 

não é, exclusivamente, um ato unilateral estadunidense 

(ENTOUS; GORMAN, 2013). A crise, em seu aspecto 

doméstico, aprofundou-se quando o Secretário de Estado dos 

EUA, John Kerry, afirmou que a NSA conduziu operações e 

formas de investigação sem o conhecimento ou a aprovação 

da administração Obama, o que coloca agora em uma disputa 

burocrática o Departamento de Estado e a NSA (DREAZEN, 

2013).  

 

A primeira reação da administração Obama, quando das 

denúncias de espionagem, foi se posicionar de vítima e 

apontar Snowden como traidor, o espião que não me amava. 

Com o agravamento das denúncias, envolvendo aliados como 

Brasil e Alemanha, Kerry indica que os caminhos a serem 

adotados devem ser os de não defesa da NSA, como uma 

forma de poupar o governo e buscar um reestabelecimento 

das relações internacionais dos Estados Unidos com seus 

aliados. Se Obama sabia ou não das práticas adotadas pela 

NSA é, nesse momento, irrelevante. Talvez seja mais uma 

"mentira nobre" que o governo dos Estados Unidos tenha que 

contar, em nome de um benefício maior, e que os demais 

governantes, em nome do mesmo benefício, optem por 

aceitar. Talvez a crise leve a uma meia culpa, como a 

Presidente do Comitê de Inteligência do Senado, Dianne 

Feinstein, fez ao afirmar que "nós realmente estamos ferrados 

agora" (FEINSTEIN apud HARRIS; HUDSON, 2013. Tradução 

livre), indicando que é necessário e possível uma 

reestruturação de cima para baixo do funcionamento dos 

sistemas de inteligência dos Estados Unidos. A pressão 

doméstica existe e, em veículos de peso como a revista Policy, 

tem se mostrado forte (idem; ROTHKOPF, 2013). Isso talvez 

culmine em reestruturação de cargos e de agências, bem 

como em redefinições do aspecto jurídico doméstico que 

controla os serviços de inteligência dos EUA. Mas é difícil que 

leve a algo maior, como a revelação dos procedimentos de 

coleta de informações. 

 

A PRIMEIRA REAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO OBAMA, 
QUANDO DAS DENÚNCIAS DE 
ESPIONAGEM, FOI SE 
POSICIONAR DE VÍTIMA E 
APONTAR SNOWDEN COMO 
TRAIDOR, O ESPIÃO QUE NÃO 
ME AMAVA 
 

Ainda que o foco, hoje, seja em colocar os Estados Unidos 

como vilões, lembremos que, em 2009, no Brasil, a Agência 

Brasileira de Inteligência (Abin) foi acusada de praticar 

grampo ilegal no Senado e no Supremo Tribunal Federal. Não 

é nada diferente da denúncia que a NSA estaria espionando 

cidadãos estadunidenses. Tal como no caso brasileiro, no qual 

Cepik e Ambros (2009) afirmavam que a crise trazia uma 

oportunidade para ajudar a redefinir as funções, as 

prioridades e os mecanismos de fiscalização de nossas 

agências de inteligência, contribuindo para um fortalecimento 

da democracia, a mesma oportunidade hoje se coloca para os 

EUA. No Brasil, a crise arrefeceu-se e não tivemos nenhuma 

mudança significativa nas funções, nas práticas ou no 

monitoramento do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin). 

Ele continua obscuro e, dada a aparente surpresa do governo 

com as manifestações de junho, pouco eficazes e ágeis. É 

difícil, nesse sentido, um cenário de alteração sistemática do 

modus operandi das coletas e de uso de informações pelos 

Estados, de modo geral. Tais serviços continuarão operando, 

em especial por aqueles Estados detentores de mais recursos, 

e a distância tecnológica que se apresenta hoje tende a os 

acentuar ainda mais daqueles países que pouco investem em 

serviços de contraespionagem e contra-inteligência, como é o 

caso do Brasil. 

 

Em termos técnicos e conceituais, há problemas que 

manterão amplo o guarda-chuva jurídico interno dos Estados 

Unidos que permite a abrangente atuação de seus serviços de 

inteligência. Temas como a ciberguerra, que se mantém sem 

uma definição clara, e terrorismo, propositalmente também 

conceituado de forma ampla, manterão a possibilidade de 

atuação da espionagem estadunidense em larga escala, sob a 

justificativa da defesa nacional e proteção de seus cidadãos. A 

revelação das informações por Snowden ou dos meandros 

burocráticos pelo Wikileaks não leva, necessariamente, a uma 

maior democratização da política externa, mas acarreta, por 

certo, a uma maior complicação das relações internacionais na 
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era digital. Ainda que existam pontos importantes e que 

merecem maior estudo e atenção, como o uso do Facebook e 

do Twitter em revoluções e manifestações populares ao redor 

do mundo, as novas mídias não são, necessariamente, 

sinônimo de estabilidade ou de mudanças positivas. 

 

Uma política externa democrática é desejável e incentivável. 

Mas sua forma de construção passa por aumentar o debate 

sobre o tema no cenário doméstico, criando massa crítica e 

interessada em discutir e influenciar as burocracias no 

fomento e implementação de questões ligadas a política 

externa. A porosidade da política externa em caráter 

doméstico deve, portanto, ser incentivada, mas sem a 

negação da premissa realista que, por vezes, para um bem 

maior, algumas mentiras precisam ser contadas. A revelação 

de informações em curto prazo não apenas prejudica 

negociações em andamento, como pode provocar crises 

desnecessárias entre governos. Ainda que governos 

democráticos desejem aprofundar seus relacionamentos com 

outros governos democráticos, e precisem, por vezes, fazer 

vista grossa a questões pontuais em nome disso, a revelação 

dessas informações faz com que os governos tenham que 

tomar medidas mais enérgicas, a fim de se justificarem e se 

manterem legítimos para o seu público doméstico. Isso não 

impede que os processos institucionais democráticos dos 

governos guardem essas informações e as tornem públicas no 

momento adequado – quando não servirem mais para causar 

crises desnecessárias. Não se trata, portanto, de desaparecer 

com essas informações ou as colocar debaixo do tapete, e, 

sim, de mantê-las em uma gaveta até o momento adequado 

para divulgá-las. Os problemas estão apenas começando, e o 

cenário futuro que se delineia, de revelação de informações 

no momento inadequado, é de maior instabilidade para o 

relacionamento entre a democratização das políticas externas 

e as tecnologias da era digital.  
 

*Lucas Rezende é doutor em Ciência Política pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), professor 

de Relações Internacionais das Faculdades de Campinas 

(Facamp), pesquisador da Rede Interinstitucional de Pesquisa 

em Política Externa e Regimes Políticos (RIPPERP). 
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HABEMUS CYBER SANCTUM: POR QUE OS 
PAPAS DA SEGURANÇA E DA DEFESA 
CIBERNÉTICAS NO BRASIL DEVERIAM 
BEATIFICAR SNOWDEN? 

por Gills Lopes* 

 

 
Edward Snowden não revelou a existência de espionagem 

internacional. Fato. Tal artifício existe desde que os Estados 

Modernos começam a ser chamados de modernos. Por 

exemplo, o International Spy Museum (Museu Internacional 

do Espião), situado em Washington, possui um ornamento 

aparentemente inocente: a réplica de um brasão em madeira 

dos Estados Unidos da América (EUA) doado pelas mãos de 

crianças da extinta União Soviética ao então Embaixador dos 

EUA em Moscou, em 1945. Tal doação fora vista, à época, 

como uma demonstração de amizade entre as duas nações. 

Porém, descobriu-se acidentalmente que ela guardava um 

bugging device (dispositivo de escuta) para monitorar as 

ligações do representante estadunidense. 

 

Num outro PRISMa, os documentos trazidos à tona por 

Snowden apontam em direção às profundidade, 

complexidade/facilidade operacional e abrangência da rede 

de espionagem encabeçada pela National Security Agency 

(Agência de Segurança Nacional) estadunidense: altos 

escalões políticos como principais alvos, uso estratégico do 

ciberespaço como vantagem comparativa e atuação em 

praticamente todo o globo, respectivamente. 

 

No Brasil, os vazamentos tiveram grande impacto, sobretudo 

por que expuseram fragilidades, no que tange a um de seus 

três setores estratégicos: o cibernético
1
. Nesse sentido, é 

natural que surjam inquirições sobre mecanismos não só de 

respostas às possíveis ingerências estrangeiras transvertidas 

de soft power, mas também de implementação do setor 

cibernético como um todo. 

 

Algumas das principais respostas a esse imbróglio 

internacional podem ser sumariamente ponderadas, a saber: 

discurso de abertura da Presidenta Dilma Rousseff na 

Organização das Nações Unidas (ONU); criação de uma 

comissão interministerial para tratar de assuntos referentes a 

                                                 
1
 Segundo a Estratégia Nacional de Defesa (END) do Brasil, lançada em 2008, 

os três setores estratégicos para a defesa e o desenvolvimento nacionais 

são: o nuclear, liderado pela Marinha do Brasil; o espacial, encabeçado pela 

Força Aérea; e o cibernético, a cabo pelo Exército Brasileiro. Não obstante, 

tal Documento ainda incentiva parcerias público-privadas nesses setores. 

segurança e defesa cibernéticas
2
; enviesamento de sugestões 

por ocasião do XIII Encontro Nacional de Estudos Estratégicos 

(ENEE), cujo tema foi “O Setor Cibernético Brasileiro: Contexto 

Atual e Perspectivas”; projeto de criação de serviço de correio 

eletrônico para a administração pública federal (APF); 

politização em torno do BRICS Cable; criação da “CPI da 

Espionagem” no Congresso Nacional etc. 

 

O discurso da Presidenta Dilma, em setembro de 2013, por 

ocasião da Sessão de Abertura da 68ª Assembleia Geral da 

ONU, buscou promover a visão brasileira de que a 

governança atual da Internet não reflete os reclames de um 

mundo multipolar, onde, cada vez mais, novas vozes surgem 

de países em desenvolvimento. O discurso em si traz 

reflexões significativas sobre a posição brasileira em ter sido 

alvo do programa ultrassecreto conhecido como PRISM e 

encabeçado pelos “Five Eyes”, conjunto de cinco países 

anglófonos – EUA, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e 

Austrália – que, no imediato pós-Segunda Guerra mundial, 

firmou um acordo para a troca de informações classified 

(“classificadas”, no jargão inglês da segurança nacional). O 

discurso da Presidenta do Brasil reflete a mesma posição 

tupiniquim quanto a outros mecanismos internacionais, como 

o Conselho de Segurança da ONU, a (in)gerência do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o modus operandi das 

negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Assim para com estes, o Brasil tem não apenas reclames, mas 

outrossim soluções. No caso específico da governança 

internacional da Internet, a proposta brasileira é que tal 

gerência seja descentralizada dos EUA – no que pese o papel 

da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

(ICANN) – e se abra para uma governança democraticamente 

                                                 
2
 Há ainda no Brasil uma grande confusão com o uso dos termos “segurança 

cibernética” e “defesa cibernética”, que, em última instância, podem 

remontar também à perniciosa abordagem que mescla os estudos de defesa 

com os de segurança (pública). Grosso modo, segurança cibernética se refere 

aos crimes cibernéticos e a seu combate pelas autoridades investigativas; já 

defesa cibernética diz respeito à área de atuação estratégica das forças 

armadas no ciberespaço. Devido à profunda capilaridade do ciberespaço, é 

natural que ambas as esferas se interseccionem – sobretudo quando da 

proteção de infraestruturas críticas –, porém, entende-se, que separá-las em 

diferentes níveis de análise traz mais benefícios sobre o state of affairs atuais 

e visões prospecções sobre a atuação estratégica no ciberespaço. 
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multi-stakeholder, onde setores público e privado 

representam de facto interesses e demandas da sociedade, 

como ocorre com o internacionalmente elogiado modelo 

brasileiro, encabeçado pelo Comitê Gestor da Internet no 

Brasil (CGI.Br). Portanto, na visão brasileira, privacidade e 

segurança têm que andar juntos também na Internet. 

 

Mas não só de atualidade vive a política internacional. Por 

muito tempo, um sistema eletrônico de alcance mundial e 

capaz de “chupar” informações transeuntes no espectro 

eletromagnético foi alimentado por rumos e teorias da 

conspiração. Tratava-se do Echelon, que, dentre outros, virou 

até mesmo película hollywoodiana e foco de uma comissão 

especial do Parlamento Europeu. Porém, os vazamentos de 

Snowden têm demonstrado fortes indícios de que tal sistema 

não só existe, como também foram necessários vultosos 

investimentos em ciência e tecnologia (C&T) e pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) em tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). 

 

Nesse sentido, devem-se manter em mente alguns fatos-

chave para o desenvolvimento do que se chama, hoje, de 

Internet: foi a atual Defense Advanced Research Projects 

Agency (DARPA), órgão do Pentágono, que criou o embrião 

da Internet com a ajuda de uma comunidade aberta de 

pesquisadores acadêmicos que estavam mais preocupados 

em desenvolver/expandir a rede em si do que nas questões 

de segurança – tanto cibernética quanto militar – que a 

envolviam
3
. Portanto, as brechas de segurança e o modelo 

autoexpansivo e anárquico da Internet são o que a 

caracterizam; fazer qualquer tipo de implementação nesse 

sentido é um esforço que beira o impossível
4
. 

 
NÃO É SÓ NO ÂMBITO 
FEDERAL QUE SE VÊ OS 
IMPACTOS DE SNOWDEN 
PARA COM UMA CULTURA DE 
SEGURANÇA CIBERNÉTICA 
(...). NO ÂMBITO LOCAL, AS 
EMPRESAS E ATÉ MESMO A 
ACADÊMICA VÊM 
UTILIZANDO O CASO 
SNOWDEN PARA ALERTAR 
DA NECESSIDADE DE SE 
MANTEREM SEGUROS O 
ACESSO E A NAVEGAÇÃO 
DENTRO DE UMA REDE DE 
COMPUTADORES 
 

Se modificar características inerentes da Internet é uma tarefa 

assaz penosa e altamente custosa – vide, por exemplo, o 

esforço hercúleo em implementar o IPv6 ou, mesmo, os 

gastos para interligação de fibras ópticas via cabos 

submarinos –, o Exército Brasileiro, líder na salvaguarda do 

setor cibernético no Brasil, tem buscado contornar a falta de 

investimentos sistemáticos
5
, com atuações pontuais. Um 

desses exemplos é a proposta do Departamento de Ciência e 

Tecnologia do Exército Brasileiro em criar um organismo para 

certificar que os equipamentos eletrônicos utilizados na 

administração das redes críticas de computadores não 

                                                 
3
 Essa afirmação foi feita por Leonard Kleinrock (UCLA), um dos “Founding 

Fathers” da ARPANet, em entrevista a este autor, em 2011.  
4
 Embora seja tecnicamente possível a criação de novas arquiteturas e 

protocolos de interconexão de redes de computadores – portanto, de uma 

“nova Internet” –, principalmente os protocolos que dizem respeito à 

camada de transporte do modelo TCP/IP. O Projeto NovaGenesis, da Inatel, 

sediada em Minas Gerais, vai ao encontro dessa proposta de uma nova 

arquitetura de interconexão entre redes, ou seja, descarta a arquitetura atual 

da Internet e cria uma nova: http://www.inatel.br/novagenesis. 
5
 “Sistemático” no sentido de que, embora haja um aumento considerável de 

investimentos direcionados à defesa cibernética brasileira, os mesmos são 

em decorrência dos grandes eventos internacionais a que o País irá sediar, e 

não como uma real e necessária transformação militar. 
Tradução: 

Eu sei o que vocês fizeram no verão passado! 

GREENWALD TO EU: NSA‟S GOAL IS ELIMINATION 

OF INDIVIDUAL PRIVACY WORLDWIDE 

Cartoon assinado por Carlos Latuff (2013). 
 

FONTE: LATUFFCARTOONS.WORDPRESS.COM 

 

 

 

http://latuffcartoons.wordpress.com/
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contêm backdoors
6
. Em outras palavras, precisou que 

Snowden, quase 70 anos após o episódio do brasão de 

madeira, trouxesse novamente à tona a componente 

“segurança nacional” para a proteção de redes sensíveis de 

computadores.  
 

Além do Exército Brasileiro – cujo carro-chefe, na seara da 

defesa cibernética, é o Centro de Defesa Cibernética do 

Exército (CDCiber), um dos organismos das forças armadas a 

fazer parte do futuro Sistema Militar de Defesa Cibernética 

(SMDC) do Brasil  –, outros órgãos da APF brasileira também 

jogam importante papel para tapar as brechas que os 

vazamentos de Snowden evidenciaram. A Agência Brasileira 

de Inteligência (Abin), subordinada ao Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República, tem um know-how 

muito forte no que tange à produção de dispositivos 

estratégicos 100% nacionais – portanto, livres de backdoors 

estrangeiros – e sobretudo no desenvolvimento de 

dispositivos criptográficos, uma área ainda carente no Brasil, 

mas que encontra seu nicho de expertise na Abin. Talvez seja 

hora de a Abin, que é o carro-chefe do Sistema Brasileiro de 

inteligência (Sisbin) liderar pesquisas em conjunto com o 

CDCiber. Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de um 

órgão centralizador-operativo e cooperativo, fulcral à 

comunicação entre os responsáveis pela defesa 

cibernética(militares) e pela segurança cibernética (civis) do 

Brasil, aos moldes do United States Cyber Command 

(USCYBERCOM), organismo estratégico que aglomera os 

subcomandos cibernéticos das forças armadas 

estadunidenses (componente militar), o qual é comandado 

pelo Diretor da NSA (componente civil). 

 

Já no que tange à formação da opinião pública acerca dos 

temas que têm envolvido os vazamentos snowdianos, um 

evento merece destaque aqui. Trata-se do XIII ENEE
7
 

realizado conjuntamente pela Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República (SAE) e pela Escola 

de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), em 

setembro de 2013. A temática do XIII ENEE girou em torno da 

segurança cibernética. Suas principais propostas foram em 

direção a atacar as vulnerabilidades brasileiras deixadas à 

mostra pela espionagem internacional cibernética. Dentre 

outras proposições, destacam-se: um modelo brasileiro de 

governança da Internet em consonância com os Objetivos do 

Milênio da ONU, maiores incentivos em ciência, tecnologia e 

inovação (C,T&I) para fomentar o setor cibernético brasileiro, 

proposta de um comitê gestor para a governança do setor 

cibernético no Brasil, propositura da Estratégia de Segurança 

Cibernética para o Sistema de Administração dos Recursos de 

Tecnologia da Informação (SISP), dentre outros. 

 

                                                 
6
 São dispositivos intensionalmente implantados em aparelhos – desde uma 

simples camera fotográfica até mesmo um caça supersônico – que tem o 

objetivo de interceptar ou modificar informações sem que sejam detectados. 

Geralmente, um backdoor, como seu nome já diz, é a porta por onde um 

software malicioso (malware) é liberado, após passer um tempo previamente 

estabelecido “adormecido”.  
7
 Ver: http://www.sae.gov.br/enee 

Não é só no âmbito federal que se vê os impactos de 

Snowden para com uma cultura de segurança cibernética – 

cultura esta já proclamada tanto pela ONU quanto 

Organização dos Estados Americanos (OEA), há 10 anos. No 

âmbito local, as empresas e até mesmo a acadêmica vêm 

utilizando o caso Snowden para alertar da necessidade de se 

manterem seguros o acesso e a navegação dentro de uma 

rede de computadores – seja ela doméstica ou ligada à 

Internet – ou mesmo proteger dados. Um exemplo é o UNIPÊ 

Security Summit
8
 em novembro de 2013, que, embora seja 

voltado para especialistas em segurança da informação, faz 

um clamor muito forte, ao trazer o caso Snowden como 

estopim para se repensar a segurança da informação nas 

empresas. 

 

Como se buscou demonstrar brevemente, a figura de 

Snowden tem sido vista sobre dois PRISMas maniqueístas: de 

um lado, como traidor da nação e heartbreaker da 

comunidade de inteligência; e, do outro, como defensor dos 

direitos individuais, como à privacidade e do acesso à 

informação. Porém, traz-se, aqui, um terceiro perfil do ex-

contratado da NSA/CIA: Snowden pode ser visto como uma 

figura que trouxe as questões de segurança nacional 

novamente para o debate sobre olhares estratégicos às redes 

de computadores. Mais que isso, Snowden foi o responsável 

por trazer o evangelho da espionagem internacional 

cibernética para aqueles que, laboriosamente, tentam tornar 

o setor cibernético estratégico, não só de direito, mas 

também de facto. Crucificado por suas (“boas”?) ações, 

Snowden era o santo que os papas da defesa e da segurança 

cibernéticas brasileiras procuravam, os quais, hoje, 

proclamam: habemus cyber sanctum! 

 

*Gills Lopes é professor substituto de Relações 

Internacionais (RI) da UFPB. Bacharel em RI pela UEPB (2010), 

com ênfase em Cybersecurity: Issues in National and 

International Security pelo CHDS/NDU – braço acadêmico do 

Pentágono/U.S.DoD (2013). Mestre e Doutorando em Ciência 

Política, na área de RI, pela UFPE, onde é Bolsista do Pró-

Estratégia (CAPES & Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República). Graduando em Redes de 

Computadores pelo IFPB. 

                                                 
8
 Ver: http://educacaocontinuada.unipe.br/eventos/unipe-security-summit-1 
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METAMORFOSE ESTATAL  
E O ESTADO INFORMACIONAL:  
PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS SOBRE 
PODER E INFORMAÇÃO  

por Rafael Silva* 
 

 
1
Algumas das discussões em pauta na sociedade atual trazem 

em seu cerne a relação entre Estado, poder e informação
2
. De 

modo mais evidente, esta é uma tendência que já vinha se 

verificando em discussões mais especializadas como as 

experiências de governo eletrônico (e-goverment), o 

desenvolvimento de políticas de informação e as implicações 

da exclusão global digital, por exemplo. Recentemente, esta 

tríade – Estado, poder e informação – ganhou especial 

relevância quando passou a ser empregada de modo 

constante para discutir temas relacionados, num primeiro 

momento, ao terrorismo e, de modo mais eufórico, a temas 

ligados à privacidade, vigilância, diplomacia e espionagem.  

 

Entre as rotas para entender e justificar a atualidade desta 

tríade está justamente a discussão sobre o desenvolvimento e 

aparecimento das diferentes formas de Estado ao longo da 

História o que por si própria, já consegue, em algum grau, 

justificar a evolução contemporânea do papel da informação 

– e de suas tecnologias – nos debates sobre Estado e 

sociedade. 

 

Poder e metamorfose do Estado  

 

Na literatura de um grupo interdisciplinar de ciências, a figura 

do Estado
3
 tem sido uma constante, levando a autores como 

                                                 
1
 Este artigo é baseado em estudos adjacentes ao trabalho monográfico do 

autor, concluído em 2011 e na transcrição do mini-curso lecionado pelo 

autor, em outubro de 2013, para alunos do curso de Relações Internacionais 

do Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH. 
2
 O termo informação vem sendo amplamente usado nos estudos das mais 

diversas áreas científicas o que tem dado margem a uma multiplicidade de 

conceitos que, muitas vezes, são empregados de modo errôneo. Braman 

(2006) promove uma importante discussão a respeito desse fenômeno e, 

para isso, lista seis diferentes definições para a informação. Dentre elas, a 

definição de informação como um recurso: quando é tratada como algo que 

uma entidade – uma pessoa, uma organização ou uma comunidade – deve 

possuir para o seu funcionamento, ou seja, quando é um input (insumo) 

para qualquer processo produtivo, de tomada de decisão ou qualquer 

processo burocrático; 
3
 O termo Estado origina-se do latim status que significa estar firme, 

indicando uma situação permanente de convivência ligada à sociedade 

política. Em acordo com vários juristas, a primeira vez que foi utilizado no 

sentido contemporâneo foi na obra O Príncipe, escrito em 1513 por Nicolau 

Maquiavel. Segundo Darcy Azambuja (2005, p.2), “é sobremodo difícil uma 

definição de Estado devido à complexidade desse fato social”. No entanto, 

Sandra Braman (2006) a revelar o desconhecimento de algo 

que seja tão central e ao mesmo tempo mais questionado. De 

acordo com a autora, “a literatura sobre os Estados flui e reflui 

com os incrementos em seus assuntos adicionalmente 

provocados, de tempos em tempos, pelas tensões intra e 

interdisciplinares
4
” (BRAMAN, 2006, p.341).  

 

É neste tipo de pensamento que se apóiam análises que 

consagram determinados momentos como sendo momentos 

de „crise do Estado‟ ou, numa visão menos ambiciosa, de crise 

das formas do Estado. O final da década de 1980, por 

exemplo, pode ser tomado como um destes momentos, pois 

foi neste período que se revelaram três das grandes forças 

impulsoras de desafios contemporâneos à sobrevivência do 

Estado e à emergência de novos atores na cena internacional: 

a intensificação dos processos de globalização e de 

integração regional, o incremento das relações econômicas e 

a emergência do paradigma pós-industrial denominado 

Sociedade Informacional (CASTELLS, 1999) ou Sociedade da 

Informação (WERTHEIN, 2000)
5
. 

 

Talvez, por ser o mais recente destes momentos, o final da 

década de 1980 ainda traz a carga de ter sido aquele que 

deixou mais evidente a formação e os desdobramentos de 

uma crise do Estado, porém, partindo de uma visão histórica, 

ele está longe de ser o único. Evidências podem mostrar que 

                                                                                 
para melhor entendimento do objeto de estudo, torna-se importante 

apresentar uma noção de Estado ainda que de forma preliminar: “Estado é a 

organização político-jurídica de uma sociedade para realizar o bem público, 

com governo próprio e território determinado” (AZAMBUJA, 2005, p.6). Vale 

ressaltar que o Estado é mutável e sua definição pode variar no tempo e no 

espaço e que em acordo com os objetivos deste trabalho, esta é uma noção 

de Estado tal como ele se apresenta no contexto atual, portanto, consiste 

em uma noção do Estado moderno.  
4
 No original: The literature on the states ebbs and flows with developments in 

its subject matter, additionally provoked, from time to time, by intra- and 

interdisciplinary tensions.   
5
 Os termos Sociedade da Informação e Sociedade Informacional vêm sendo 

largamente utilizados por autores contemporâneos para definir a atual fase 

da sociedade. Para autores como Werthein (2000), o conceito de Sociedade 

da Informação surge para substituir o complexo conceito de Sociedade Pós-

industrial e como forma de assinalar a emergência de um novo paradigma 

técnico-econômico potencializado pelo uso intenso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação nas atividades cotidianas e pela ênfase na 

flexibilidade como idéia central das transformações sociais.   
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em outros momentos transitórios historicamente importantes 

questionamentos sobre a deterioração do Estado enquanto 

uma alternativa de organização política e a pulverização de 

seu poder, igualmente, surgiram. 

 
A CONSTRUÇÃO DE FORMAS 
DIFERENTES DO ESTADO É, NA 
VERDADE, UM TRABALHO DE 
SOBREPOSIÇÃO DE 
CARACTERÍSTICAS, SÃO 
INOVAÇÕES INCREMENTAIS E 
NÃO DISRUPTIVAS QUE NÃO 
OCORREM NA MESMA 
SEQUENCIA OU DA MESMA 
MANEIRA EM TODOS OS 
SISTEMAS ESTATAIS 
 

Foi assim entre o Estado Secular (que é descrito por 

Maquiável em O Príncipe) e a formação do Estado Nação e 

entre o Estado Nação e a sua transposição em Estado 

Burocrático. O que chama a atenção neste tipo de análise é 

que dentre as produções teórico-científicas que se debruçam 

sobre estes momentos aquelas que se sobressaem são 

justamente as que questionam a sobrevida do Estado e cujos 

argumentos pregam o seu fim (destaque para Ohmae, 1996), 

sendo que o Estado acaba por perdurar. 

 

Autores como Durvall e Freeman (1983 apud Braman, 2006), 

no entanto, preferem um argumento que distancia as ideias 

de um „eclipse‟ estatal e de que os Estados estão à beira de 

uma crise. Ao invés disso, postulam que o Estado passa, como 

pode ser visto repetidas vezes ao longo da história, por novos 

ciclos de reorganização do capital, da tecnologia e da sua 

organização estrutural. Esses autores compõem um lado da 

discussão que tem como ponto de partida o pressuposto de 

que “o que tem se modificado na estrutura mundial é a forma 

como os [Estados] atuam, sua real capacidade de autonomia 

na tomada de decisão e a maneira como outros atores vêm 

participando de uma arena até bem pouco tempo 

exclusivamente estadocêntrica” (BARROS, 2009, p.17). 

 

O termo utilizado pelos chineses para a palavra crise, em 

chinês wi-ji, poderia muito bem explicar este choque de 

percepções entre o que é crise e o que é transformação, pois 

trata-se da junção dos caracteres usados para „perigo‟ e 

„oportunidade‟. E é mais ou menos assim que se organizam as 

visões a respeito da passagem do Estado por momentos 

transitórios: para alguns, um risco à sua sobrevivência, para 

outros, uma oportunidade para se transformar e fortalecer. 

 

Claramente, aqueles que preferem o argumento da 

transformação do Estado parecem ser também aqueles que 

preferem o lado mais comedido da discussão. Mas, é preciso 

cuidado, pois armadilhas existem e elas podem vir em 

formato de exagero. Não se trata, neste caso, por exemplo, 

de personificar o Estado e torná-lo uma espécie de „vampiro‟ 

capaz de perdurar entre diversas épocas e os diferentes 

séculos, tendo como seu escudo a capacidade de 

metamorfose. O raciocínio deve está construído sobre duas 

percepções: a primeira é a de que o Estado (talvez) não seja 

dotado deste „poder‟ de autotransformação, até porque ainda 

são consideradas atuais discussões basilares como “o que é  e 

o que não é Estado”. A segunda percepção é a de que são 

vários os tipos de Estado e quando é possível fazer 

generalizações é porque houve a sorte ou o esforço de se 

deparar com alguma exceção. 

 

Na verdade, o que sofre transformações são as formas do 

Estado que predominam em determinado espaço de tempo 

em uma região. Para que estas transformações ocorram, elas 

dependem de condições e contextos determinados através 

de circunstâncias políticas, econômicas e culturais que são 

socialmente construídas. Assim, a transformação do Estado 

não é voluntária e nem ocorre por acaso. Ou seja, sua 

metamorfose não é ambulante. 

 

Buscando algo em comum entre as transformações das 

formas predominantes do Estado, pode-se dizer que as 

principais mudanças se dão sob a ordem do modo como o 

poder estatal é exercido. No século XVI, quando Maquiavel 

desenvolveu, pela primeira vez, o conceito político de Estado 

ele o fez para descrever o Estado Secular cuja dimensão de 

poder estava estritamente vinculada à virtú e à fortuna, em ou 

seja, respectivamente, à sabedoria e ao acaso e não à vontade 

de um deus ou de qualquer força divina.  O Estado Secular de 

Maquiavel, portanto, é uma organização política fundada 

pelo Príncipe para livrar uma sociedade das ameaças à sua 

sobrevivência e está separado da moral e da religião por 

serem moralidade e política coisas distintas. Assim, a ideia de 

Estado ganhou uma conotação laica e civil, tendo sob o seu 

domínio o poder da religião (BRANCH; BIONDI, 2009).   

 

Quando o tipo de organização política denominada como 

Estado Secular teve suas áreas territoriais delimitadas pelos 

tratados de Vestfália, possibilitando conexões entre entidades 

políticas e particulares, tomou, então, a forma de Estado 

Nação Moderno, cuja primeira versão foi o Estado Nacional 

Absolutista. Não se tratou de um processo simples e 

automático, pois, como já mencionado, as transformações 

das formas de Estado dependem de circunstâncias políticas, 

econômicas e socais e, neste caso, algumas delas foram a 

pulsação de novas forças ávidas de uma remodelação do 

poder político feudal, a diminuição da influência da Igreja 

Católica em um Estado cada vez mais laico, o renascimento 

urbano e comercial trazido pelo êxodo rural e o anúncio de 
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uma iminente burguesia que se enriquecia às custas do 

trabalho assalariado e da melhor circulação da moeda que 

estavam em vias de fato desde o século XIV. 

 

Portanto, percebe-se que o Estado Nação Moderno é a forma 

de poder territorial que se impôs nas sociedades modernas a 

partir da revolução capitalista em substituição aos feudos e, 

principalmente, aos impérios (BRESSER-PEREIRA, 2010 p.8). 

Seu poder, então, tende a ser de ordem simbólica e modela o 

comportamento dos indivíduos através da manipulação dos 

mundos social, material e simbólico, diferentemente, de uma 

das formas subsequentes de Estado: o Estado Burocrático 

cuja dimensão de poder é predominantemente estrutural por 

ser capaz de modelar o comportamento dos indivíduos pela 

manipulação do mundo social via estruturas e instituições 

(BRAMAN, 2006). 

 

De maneira superficial, pode-se dizer que o Estado 

Burocrático surgiu de uma das abstrações do Estado 

Moderno – o Estado Liberal – na tentativa de responder às 

transformações do início do século XIX que foi marcado por 

um amplo desenvolvimento tecnológico que impulsionou a 

passagem de uma economia essencialmente agrária para 

uma economia industrial, trazendo revoluções para todas as 

áreas da vida humana. Os seculares Estados Nação não 

poderiam ficar alheios a todas estas transformações e muitos 

encontraram na adoção e evolução de uma série de práticas 

administrativas que tinham sido modeladas pela Igreja 

Católica (BRAMAN, 2006) uma alternativa de inovar e 

sobreviver no interior do paradigma industrial que era 

estabelecido. 

 

No entanto, no final do século XIX, as demandas sociais 

cresceram vertiginosamente e a forma burocrática do Estado 

começou a apresentar deficiências ao não lograr atender a 

totalidade das necessidades da sociedade (MEDEIROS, 2006). 

O Estado Burocrático passou, então, a ser caracterizado em 

alguns países – Estados Unidos e França, por exemplo – como 

um sistema caro e autoritário que beneficiava apenas certas 

camadas da sociedade e em outros passou a ser sinônimo de 

atraso, ineficiência e injustiça – Brasil e Alemanha (MEDEIROS, 

2006). 

 

Para superar a crise e se tornar eficiente, a forma burocrática 

do Estado manteve predominantemente o seu poder sob 

uma dimensão estrutural, mas teve que desfazer de sua 

imagem negativa a partir de uma maior intervenção nos 

assuntos da sociedade civil e da coleta e processamento de 

um vasto número de informações que só se tornou possível 

devido ao surgimento de novas tecnologias. Esta 

transformação deu origem a uma nova forma de Estado 

conhecida como Estado Burocrático do Bem Estar Social que 

“passou a desempenhar a função socialmente integradora, 

buscando reduzir as desigualdades sociais” em face do 

advento de uma sociedade de massas marcada por conflitos 

(SOARES, 2004, p. 211). 

 

No entanto, como já dito, é imprudente acreditar que as 

transformações do Estado seguem uma ordem cronológica e 

linear. As raízes do Estado do Bem Estar Social, por exemplo, 

remetem às ultimas décadas do século XIX quando 

determinados países (Suíça, Austrália e Brasil) iniciaram um 

processo de desenvolvimento de sistemas de suporte 

financeiro como as políticas de gastos sociais e as leis 

trabalhistas. A construção de formas diferentes do Estado é, 

na verdade, um trabalho de sobreposição de características, 

são inovações incrementais e não disruptivas que não 

ocorrem na mesma sequencia ou da mesma maneira em 

todos os sistemas estatais. O esforço de descrever formas de 

Estado é um esforço de reunião de características em „pacotes 

teóricos‟ contextualizados no tempo e no espaço. 

 

Transformação contemporânea do Estado 

 

Regressando à discussão acerca do desempenho do Estado 

no fim da década de 1980, em acordo com o raciocínio 

contínuo apresentado, percebe-se que os desafios 

impulsionados pela globalização, pela intensificação da 

interdependência econômica e pela emergência da 

Sociedade Informacional são desafios que, 

predominantemente, se direcionam ao Estado Burocrático do 

Bem Estar Social enquanto forma estatal. 

 

De acordo com Khanna (2011, p.32), “o Estado é a forma que 

melhor tem servido à era industrial, mas estamos entrando 

numa era pós-industrial”. Ao fazer essa ponderação, Khanna 

(2011) não está declarando o fim do Estado como uma 

análise artificial pode induzir. Na verdade, ele envia uma 

crítica àqueles que entendem o Estado como um todo 

uniforme e concorda e admite o Estado como algo que pode 

sofrer alterações. 

 

Deste modo, a conjuntura que se faz presente não, 

necessariamente, é um indício do desaparecimento do 

Estado. Ao invés disso, como pode ser visto repetidas vezes 

ao longo da história, ela pode indicar o início de uma nova 

forma estatal. 

 

O CONTROLE DE TÉCNICAS 
INFORMACIONAIS, 
PORTANTO, PODE AUXILIAR 
O ESTADO A REPENSAR A 
SUA BASE DE PODER 
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Em observação aos dínamos geradores de mudanças no 

contexto atual da economia e da política mundial, destaca-se 

o papel da informação e das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC‟s)
1
 que têm se mostrado capazes de 

revolucionar modelos de negócios, a maneira de se fazer 

política, as interações sociais e contribuído, em algum grau, 

para o aumento das frações entre sociedades ao redor do 

mundo. 

 

Em acordo com Keohane e Nye (1998), a Sociedade 

Informacional está afetando o poder em termos de recursos 

mais do que em termos de comportamento e ponderam que  

 

no século XVIII o balanço de poder, territorial, populacional e 

agrário da Europa proveu a base para a infantaria e a França 

foi a principal beneficiada. No século XIX, a capacidade 

industrial proveu recursos que permitiram a Grã-Bretanha e, 

posteriormente, a Alemanha atingir a hegemonia. Em meados 

do século XX, ciência e particularmente a física nuclear 

contribuiu para recursos cruciais de poder dos Estados Unidos e 

da União Soviética. No próximo século [os autores escrevem no 

fim do século XX], a tecnologia da informação, amplamente 

definida, é provável que seja o mais importante recurso de 

poder (KEOHANE; NYE, 1998, p.87)
2
 . 

 

Mirando os efeitos destas tecnologias, as discussões que 

levantam e o comportamento de governos frente ao seu 

acesso em busca de determinados fins, não é difícil encontrar 

as bases sobre as quais pesquisadores contemporâneos 

                                                 
1
 Tecnologias intensivas e voltadas para a busca, coleta, seleção, tratamento, 

criação, transmissão e compartilhamento de informações. 
2
 No original: In the eighteenth-century European balance of power, territory, 

population, and agriculture provided the basis for infantry, and France was the 

principal beneficiary. In the nineteenth century, industrial capacity provided 

the resources that enabled Britain and, later, Germany to gain dominance. By 

the mid-twentieth century, science and particularly nuclear physics contributed 

crucial power resources to the United States and the Soviet Union. In the next 

century, information technology, broadly defined, is likely to be the most 

important power resource.   

como Sandra Braman, nos Estados Unidos, e Marta Kerr 

Pinheiro, no Brasil, estão construindo a hipótese da 

transformação do Estado de Burocrático em Estado 

Informacional: um Estado cuja base predominante de seu 

poder deixa de ser a estrutural para ser informacional ou de 

informação. 

 

O esforço de se pensar em um Estado Informacional é mais 

factível quando se olha pelo ângulo de que se trata de uma 

forma de pensar a continuidade do Estado na Sociedade 

Informacional. Segundo González de Gómez, o Estado 

Informacional, assim como outras hipóteses, são 

“manifestações do esforço conceitual para reformular, no 

cenário contemporâneo, as possibilidades e os limites de 

autonomia do Estado, a partir do crescente questionamento 

da previsibilidade, inteligibilidade e controle de seu domínio 

de intervenção, incluindo o próprio domínio da informação” 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2011, p.186). 

 

UMA DAS PRINCIPAIS 
PROBLEMÁTICAS É DE 
SENTIDO ÓBVIO. TRATA-SE 
DO SURGIMENTO DE NOVAS 
CENTRALIDADES E PERIFERIAS 
MUNDIAIS A PARTIR DA 
TRANSIÇÃO ENTRE A 
SOCIEDADE INDUSTRIAL E A 
SOCIEDADE INFORMACIONAL 
 

A discussão sobre uma forma informacional do Estado é uma 

discussão de origem e natureza interdisciplinar e, até o 

POR FAVOR, DAME UN „LIKE‟ 

Ilustração de Eduardo Salles (2013). 
 

FONTE: CINISMOILUSTRADO.COM 

 

 

 

Tradução: 

Por favor, me dê „like‟ (uma curtida). 

http://latuffcartoons.wordpress.com/
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momento, vem se consolidando como um estudo cujas 

contribuições, em sua maior parte, emanam da Ciência 

Política e da Ciência da Informação. Como acontece com as 

outras formas de Estado citadas, não há uma transposição 

para a esfera prática de um Estado que seja informacional. 

Nenhuma forma de Estado atual é mais ou menos 

informacional que outra, o que existem são práticas 

informacionais que, em maior ou menor número, são 

adotadas e repetidas por governos e, quando reunidas, 

conseguem se aproximar das rotas onde caminham as 

discussões sobre uma forma informacional do Estado. 

 

O Estado informacional e os indícios de mudança 

 

Segundo Braman, do ponto de vista das mutações do Estado, 

podem se verificar três indícios de mudanças de natureza 

informacional: a) a absorção por parte de alguns Estados do 

controle de técnicas de poder informacional já utilizadas por 

empresas e por outros atores não-governamentais; b) o 

desenvolvimento de técnicas para expandir o uso das 

entidades do setor privado como agentes reguladores, 

transformando-os em centros particulares de poder para 

proposições do Estado; e c) a adoção pelos Estados de 

aspectos característicos de organizações caracterizadas como 

networked
3
 (BRAMAN, 2006).  

 

Quando se fala em controle de bases e técnicas do poder 

informacional, refere-se ao exercício do poder sob ordem da 

informação, ou seja, do poder capaz de modelar o 

comportamento do indivíduo pela manipulação das bases 

informacionais do poder instrumental (via força física), 

estrutural (via regras e instituições) e simbólico (via imagens, 

ideias e palavras) (BRAMAN, 2006). O controle de técnicas 

informacionais, portanto, pode auxiliar o Estado a repensar a 

sua base de poder.  

 

Por outro lado, a ampliação do número de canais de 

interação entre pessoas, instituições e países trouxe 

alterações para dois aspectos que passaram a ser 

proeminentes: o ritmo dos fluxos de informação e a noção de 

credibilidade como recurso (KEOHANE; NYE, 1998). 

 

A credibilidade pode ser vista como um recurso na medida 

em que suas assimetrias tornam-se fontes-chave de poder 

(KEOHANE; NYE, 1998). A reputação sempre foi importante 

para a política mundial e tem se tornado ainda mais devido 

ao paradoxo da abundância nas formas de transmissão e do 

aumento nos fluxos de informação. Isso pode levar aos 

representantes políticos a se dedicarem muito mais à criação 

e à destruição da credibilidade da informação do que à 

habilidade de controle dos fluxos informacionais (KEOHANE; 

NYE, 1998). 

 

O segundo indício de mudança do Estado tem forte relação 

com o primeiro e está definido por Braman (2006) como o 

desenvolvimento de técnicas para expandir o uso das 

                                                 
3
 Organismos em rede. 

entidades do setor privado como agentes reguladores, 

transformando-os em centros particulares de poder, o que 

pode ser visto como uma tentativa de maximização de poder. 

 

Enquanto os dois primeiros indícios dizem respeito à 

redefinição do poder estatal e, inclusive, da possibilidade ou 

não de redefinição nos níveis das relações interestatais, o 

terceiro indício de mudanças está essencialmente ligado à 

esfera administrativa do Estado. Na sociedade atual, verifica-

se que “indivíduos, grupos, instituições ou firmas, 

desenvolvem estratégias de toda ordem (políticas, sociais, 

econômicas e territoriais) e se organizam em rede” (DIAS, 

2005 apud KERR PINHEIRO; VARGAS 2009b). A explicação 

para isso pode estar no fato de que a rede, enquanto um 

constructo social, “configura pontos de poder, capazes de 

erguer e gerar ações sociais, políticas e econômicas dentro de 

um determinado local, com especificações diferentes e 

particulares, mas que afetam as ações e os comportamentos 

globais” (KERR PINHEIRO; VARGAS, 2009b, p.4). 

 

Problemáticas do poder informacional estatal 

 

Os sinais de mudança que indicam a adoção de práticas 

informacionais e descrevem como o poder informacional 

pode ser exercido pelos Estados, trazem algumas implicações 

problemáticas, sobretudo as relacionadas aos dois primeiros 

indícios – controle de técnicas de poder informacional e uso 

das entidades do setor privado como facilitadores de 

estratégias do Estado. 

 

Uma das principais problemáticas é de sentido óbvio. Trata-se 

do surgimento de novas centralidades e periferias mundiais a 

partir da transição entre a Sociedade Industrial e a Sociedade 

Informacional que cria novas categorizações dos países 

quanto à intensidade de uso e o acesso à estrutura e as 

tecnologias de informação. Este é um debate levantado na 

agenda internacional há quase trinta anos, quando a UNESCO 

propôs o Relatório MacBride, o primeiro documento oficial de 

um organismo multilateral que não só reconheceu a 

existência de um grave desequilíbrio no fluxo mundial de 

informação e comunicações, como já indicava preocupações 

com relação aos impactos das TICs no contexto sócio-

econômico e cultural – assim como a tendência de 

concentração da propriedade dos meios. Na época, não 

houve consenso entre os países e o documento não contou 

com o apoio de países como Estados Unidos e Reino Unido, 

por exemplo. 

 

Outra problemática envolve os debates sobre vigilância e 

invasão de privacidade incitados pelas medidas consideradas 

antiterror como o Patriot ACT
4 assinado pelo presidente 

George W. Bush em 2001 e renovado por Barack Obama em 

2011 cujas disposições permitem que o governo 

estadunidense, com a permissão de um tribunal especial, 

                                                 
4
 Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools 

Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act.  
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obtenha informações contidas em sites acessados na Internet, 

em escutas telefônicas e nos contatos de correios eletrônicos 

dos cidadãos norte-americanos sem que estes sejam 

notificados que estão sob vigilância do Estado e sem que haja 

provas de que possam estar envolvidos com atividades 

criminosas. Além disso, a Agência Nacional de Segurança dos 

Estados Unidos (a NSA) já conta com a capacidade de um 

banco de dados para armazenamento de todos os 

telefonemas e todas as transações com cartões de crédito 

feitos ao redor do mundo. 

 

Por fim, as questões de reputação que envolvem a delicada e 

ácida relação entre diplomacia, soberania estatal e 

espionagem trazida a tona pelo Wikileaks e pelos episódios 

mais recentes de espionagem internacional ligadas às 

informações e aos documentos revelados pelo ex-agente da 

CIA, Edward Snowden, que geraram desgastes nas relações 

internacionais, sobretudo entre Brasil e Estados Unidos. Este é 

um tipo de problemática que questiona os limites do uso de 

técnicas informacionais por parte dos órgãos de inteligência 

governamentais, bem como evidencia como é complexa a 

possibilidade destes órgãos utilizarem do know-how de 

corporações privadas atuantes em setores intensivos na 

Internet e nas telecomunicações para obter vantagens 

econômicas e políticas. 

 

Perspectivas de futuro: respostas podem estar novamente 

nas cidades 

 

Em ralação a todas as discussões apresentadas, percebe-se 

que a observância de como formas do Estado predominam 

no tempo e no espaço e como seus aspectos refletem 

paradigmas e mudanças em diferentes contextos históricos é 

uma rota interessante e coerente, se bem perseguida, para 

entender a aproximação de debates envolvendo Estado, 

poder e informação, uma tríade constantemente empregada 

para embasar discussões contemporâneas importantes. 

 

Com base nestas observações, encontram-se argumentos 

factíveis que apóiam discussões alavancadas por autores 

interdisciplinares a respeito da emergência de uma forma 

informacional do Estado em alguns sistemas nacionais. Esta 

forma é o Estado Informacional que têm, ao mesmo tempo, a 

desigualdade mundial no acesso à informação e à sua 

infraestrutura tecnológica e exageros praticados em termos 

de espionagem, vigilância informacional e medidas 

antiterrorismo como as suas principais problemáticas, mas 

também como seus principais signos de poder. 

 

Neste contexto, perspectivas de futuro são diversas e o 

Estado Informacional é apenas uma delas. Uma inferência que 

merece ser feita é a observação do comportamento de 

algumas cidades que, como as cidades-estado antigas podem 

estar preanunciando formas de organização política que 

serão seguidas, adotadas e adaptadas nos próximos séculos. 

Com isso, é possível falar de experiências vividas por cidades 

como Cingapura, apontada como cidade baseada no 

conhecimento (knowledge-based city), que anuncia a 

emergência de novas formas sociais que utilizam as TICs para 

o desenvolvimento político-econômico e representam 

exemplos de como a informação pode se converter em 

condutor de inovação competitiva, do desenvolvimento de 

organizações criativas e em força motriz para o crescimento 

econômico e o engajamento internacional.  

 

*Rafael Silva cursa especialização em Gestão Estratégica da 

Informação com ênfase em Inteligência Competitiva pela 

Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de 

Minas Gerais e possui graduação em Relações Internacionais 

pelo Centro Universitário de Belo Horizonte UniBH.  
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PODER, PRIVACIDADE E SEGURANÇA: DISCUSSÕES SOBRE 
ACESSO, CONTROLE E USO DA INFORMAÇÃO 

 

entrevista com Sandra Braman 

tradução de Mário Schettino 
  

Sandra Braman é um dos expoentes mundiais para os estudos sobre o lugar e o papel da informação na sociedade atual. Vem estudando os 

efeitos macro-nível da utilização das novas tecnologias de informação e as suas implicações para a política desde meados da década de 1980. 

Seu trabalho atual inclui o livro Change of State: Information, Policy, and Power (2006 - ainda sem tradução para o português) e os volumes 

editados Communication Researchers and Policy-makers (2003), The Emergent Global Information Policy Regime (2004, Palgrave Macmillan) e 

Biotechnology and Communication: The Meta-technologies of Information. 

 

Nesta entrevista para O Debatedouro, migra com facilidade entre discussões basilares a polêmicas, utilizando-se do seu vasto conhecimento 

para lançar respostas profundas para questões recentes tais como o controle de informações, o desempenho do Brasil nos assuntos de 

governança global da Internet e na revelação de episódios recentes de espionagem estadunidense. 

 

  

 
 

 A Era da Informação realmente existe? Se sim, qual é a sua maior evidência? 

 

Na minha visão, sim, a Era da Informação realmente existe no sentido de que a criação, os processos, os fluxos e o uso 

da informação são agora fundamentais para tudo que nós fazemos. O número de formas em que nós dependemos da 

informação, como ela é obtida tecnologicamente, se multiplicou de tal maneira que mudou profundamente a natureza 

da sociedade. Em muitas áreas, isso significou substituir materiais tangíveis por informações como recursos de interesse, 

e, em outras áreas, isso significou a habilidade de se fazer coisas nunca antes possíveis. As ferramentas que usamos 

atualmente são tão diferentes das tecnologias industriais, que podemos chamá-las meta-tecnologias informacionais. 

Essa distinção é importante porque as meta-tecnologias informacionais expandiram vastamente os graus de liberdade 

com os quais podemos nos relacionar com nós mesmos, com os outros, com o mundo material e a própria informação. 

 

Claro que a informação sempre foi importante para a sociedade, então o que nós estamos falando é sobre a mudança 
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na sua importância relativa, que é significativa o suficiente para justificar a afirmação de que a Era da Informação 

substituiu a Era Industrial. Isto é um fenômeno global, ainda que essa mudança ocorra de diferentes formas em 

sociedades ao redor do mundo e, em maior e menor extensão, dentro e através das culturas, porque todos no planeta, e 

tudo, são afetados por aqueles que tomam decisões na ponta da “informatização”. 

 

O livro de Eric Michaels,“Bad Aboriginal Art” (sem tradução para o português), é ilustrativo nesse sentido. Ele nos 

permite ver como são muito diferentes os sentidos de controle e relação de informação, de acesso à informação e de 

privacidade na antiga cultura do povo Warlpiri, do norte da Austrália, daqueles que dominam todo o mundo. Michaels 

também relata as maneiras pelas quais os Warlpiri são capazes de tirar vantagem do fato de estar na “Era da 

Informação” para desenvolver um nicho para eles mesmos dentro da economia global, o que, por sua vez, torna possível 

para eles sustentar elementos tradicionais essenciais para a sua sobrevivência cultural. Os Warlpiri foram capazes de 

fazer isso por causa das decisões que eles fizeram sobre qual informação reter para eles mesmos, qual deixar livre e 

como administrar essa liberalização: por meio de quais canais, para quem, sobre quais condições, com quais custos e 

benefícios projetados – em suma, política de informação no sentido contemporâneo. 

 

 Para você, que tem produzido uma extensa literatura sobre o lugar e a influência da informação na sociedade 

atual, sobretudo, nas esferas estatal e governamental, a pulverização do conceito e sua aplicação em larga escala 

transformaram a informação em um bicho-de-sete-cabeças? Em sua opinião, os limites dos estudos sobre a 

informação foram extrapolados ou é preciso ir além? 

 

Você está perguntando, na realidade, três questões diferentes aqui. Todas elas soam bastante simples, mas as questões 

mais simples são, geralmente, as mais difíceis! 

 

Quando eu comecei a olhar como as pessoas definiam “informação”, enquanto trabalhava na minha tese de 

doutorado sobre política de informação em meados da década de 1980, estava claro que havia literalmente 

centenas de definições por ai, desde todos os possíveis tipos de prática, incluindo as disciplinas acadêmicas, e 

desde as mais abstratas e teóricas até as mais precisas e orientadas para o uso. Estas poderiam ser comparadas 

umas as outras em várias dimensões, produzindo quatro categorias: informações como um recurso, como uma 

mercadoria, como uma percepção de padrão e como uma força social constitutiva. Algumas décadas mais tarde, 

quando eu estava completando o livro “Change of State”, duas outras categorias tinham se tornado aparente: 

informação como um agente, e como um recipiente de possibilidade. 

 

Fomos muito longe em pensar sobre tudo em termos de informação? Em certo sentido sim, para aqueles que 

pensam apenas em termos de informação. Nós ainda, agradavelmente, vivemos em um mundo material. Existem 

significativos custos ambientais resultantes de nossas atividades de informação. Pobreza, fome e doenças não 

desaparecem quando confrontadas com uma base de dados. Noutro sentido, não, a partir da perspectiva de se 

entendemos ou não plenamente o que estas mudanças que estamos atravessando significarão para nós no longo 

prazo, quais as escolhas que deveríamos fazer agora, ou quais os futuros pontos de decisão que possam aparecer 

como um resultado das mudanças de agora – que possuem parcas ou ainda nenhuma em evidência. 

 

Se eu acho que isso foi tão longe que a informação se tornará completamente incontrolável por seres humanos? 

Sim, não e talvez. Sim, no sentido de que a quantidade de informação, a sua complexidade e a complexidade das 

interações, transações e julgamentos que envolvem agentes inteligentes que estão eles mesmos, em alguns casos, 

em evolução de forma autônoma, pode muito bem ter-nos levado a um momento de ingovernabilidade, embora, 

mais importante, isso não significa que devemos parar de tentar. Não, no sentido de que eu, pessoalmente, não 

acredito que haja uma única inteligência na rede em si, embora eu confesso que notei isso com algum interesse 

quando – justamente perto da virada do milênio - o número de nós na rede global de telecomunicações, sobre a 

qual a Internet foi construída, alcançou o número de neurônios no cérebro humano. E talvez, porque em face de 

minha própria declaração de descrença, eu também reconheço a visão de George Dyson, que em seu livro “Darwin 

among the machines” (ainda sem tradução para o português) observa que, se houvesse uma inteligência na rede, 

não há nenhuma razão para acreditar que estaria numa forma reconhecível por humanos. 

 

 Pensando sobre as relações entre os Estados, que tipos de atividades de informação (criação, processos, fluxos 

e uso para um propósito particular) estão disponíveis para os Estados? Quanto de poder é reservado para a 

informação em si, e não para o Estado, mesmo quando utilizado pelo Estado? Que tipo de poder está envolvido 

quando ele é detido pela informação de formas que vão além da habilidade do Estado para a controlar? 
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Uma vez que "o Estado" não é uma caixa preta, uma entidade singular, para mim,é impossível imaginar que poderia 

haver um tipo de atividade informativa que não estaria disponível para ser utilizada pelos Estados. Estamos apenas 

começando a pensar sobre as implicações legais da agência informacional. Mesmo as perguntas sobre as 

responsabilidades do software - a responsabilidade para o que acontece quando softwares falham, o que poderia ser 

uma situação de risco à vida, digamos, em um hospital ou até mesmo um carro - ainda não foram totalmente resolvidos 

na maioria dos sistemas jurídicos. A primeira conferência sobre "Direito Robótico" foi realizada em 2012. Agência 

informacional é de intenso interesse nos ambientes de segurança cibernética e de guerra cibernética. 

 

O Brasil forneceu um exemplo relativamente precoce do uso de informações do Estado como um agente, quando, 

de acordo com uma reportagem, um município experimentou emitir multas de trânsito a partir de imagens das 

placas dos carros capturadas após um sensor observá-los em alta velocidade. Em tal caso, podemos dizer que a 

informação exerce o poder, porque ela faz as coisas acontecerem sem a intervenção humana, um assunto de 

grande preocupação do ponto de vista legal. Aqueles preocupados com cibersegurança procuram, entre outras 

coisas, pelo "nexo" entre um determinado fluxo de informação e uma ocorrência, inclusive observando o número 

de etapas numa determinada „cadeia de produção de informação‟ para determinar quando pode haver 

causalidade suficiente para a atribuição de responsabilidade. 

 

 Para falarmos sobre um de seus temas de pesquisa, lembramos de uma frase do seu livro “Change of State” 

(livro sem tradução para o português) que diz: “o acesso a informação é utilizado pelo Estado Informacional para 

propósitos persuasivos proativos”. Então, o que é realmente o Estado Informacional? É um novo modelo ou uma 

declaração? Ele já existe em algum lugar do mundo? 

 

Desde o desenvolvimento do sistema internacional de Estados seculares em meados do século XVII, com os acordos de 

Westfália, vários tipos diferentes de Estados têm existido. O Estado Informacional invoca mais pesadamente as formas 

informacionais de poder além de - muitas vezes em substituição por - formas de poder que envolvem o controle sobre 

o comportamento pelo uso de materiais (poder instrumental), pelo uso do desenho e das regras institucionais (poder 

estrutural) e pelo uso de persuasão (uma forma de poder variavelmente conhecida como soft, consensual, e/ou 

simbólica). O Estado burocrático, que dominou desde a década de 1870, mas começou a se enfraquecer na década de 

1970, foi um grande produtor e consumidor de informações; pense no censo e nos dados de imigração. Esta foi 

também a forma de Estado que construiu a primeira rodada da infraestrutura global de informação; foi para regular o 

telégrafo que a primeira Organização Internacional foi formada na década de 1860, a qual nos dias de hoje chamamos 

de União Internacional de Telecomunicações (UIT). 

 

Uma vez que a infraestrutura de informação estava no lugar e o hábito de criar e armazenar todos os dados tornou-se 

bem enraizado, as redes e os dados em si tornaram objetos de experimentação como novas ferramentas de poder. 

Assim como Marshall McLuhan disse que o conteúdo de qualquer novo meio é o meio que veio antes, então da 

evolução da forma política de infraestrutura do Estado burocrático surgiu a mídia, as ferramentas de poder, do Estado 

Informacional. O uso do big data na elaboração de políticas públicas, notável pela flexibilidade de abordagens analíticas 

e pelo valor retórico, leva-nos ainda mais por este caminho. 

 

Na minha compreensão da história do Estado Informacional, os anos 1960 foram o ponto de inflexão. Começando no 

início da década, o governo japonês foi tomado pelo conceito de um mundo pós- industrial, onde a informação seria 

central, e financiou um grande esforço de investigação para apoiar a informatização e para estudá-la. (A discussão sobre 

estes desenvolvimentos estava aparecendo na mídia de massa japonesa antes que Daniel Bell introduzisse esta noção 

no mundo anglófano). Seria fácil construir o argumento de que o Brasil forneceu o primeiro exemplar de um Estado 

Informacional quando o governo que tomou o poder em 1964 tentou, deliberadamente, controlar de maneira central os 

tantos diversos aspectos da informação, comunicação e cultura, intervindo na cadeia de produção de informação desde 

a produção das tecnologias necessárias para coletar e processar informações até a distribuição de conteúdo em mídia 

de massa. Os governos variam em quão longe eles têm ido por esse caminho, mas é provável que aqueles que são os 

mais sofisticados no uso do poder informacional serão os que obterão maior sucesso nas novas configurações das 

relações de poder, nas quais o sistema de Westfália está evoluindo. 

 

 Haverá um novo tipo de divisão entre os países e seus governos, com base na desigualdade de 

disponibilidade e de acesso a recursos estratégicos de informação? Se assim for, o que se diferenciará mais: a 

capacidade de obter esses recursos ou a capacidade de operá-los? Vale a pena apostar em discussões sobre a 

Nova Ordem Mundial da Informação? 
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Sua percepção de que novos tipos de "divisões" estão em jogo hoje, e talvez no futuro, em relação àquelas com as 

quais estamos familiarizados no passado é ótima. A Nova Ordem Mundial da Informação (NOMI), às vezes 

chamada de Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação (NOMIC), foi um esforço por parte das 

nações não alinhadas iniciado nos anos 1970 para influenciar o funcionamento do sistema internacional de tal 

forma que as dependências desfavoráveis não fossem sustentadas no mundo pós-colonial. Suas origens foram, na 

verdade, uma tentativa de desenvolver uma Nova Ordem Econômica Mundial, mas rapidamente se percebeu que 

os fluxos de informação global deveriam ser reestruturados e liberados antes que um significativo trabalho sobre 

o sistema econômico pudesse começar. 

 

Havia várias divisões de preocupação durante o debate sobre a NOMI, e que continuou no início dos anos 1980 

sob um guarda-chuva da UNESCO quando a retirada dos EUA, do Reino Unido e de alguns outros países da 

UNESCO, devido a questões relacionadas com a NOMI, silenciou a conversa. Havia desigualdades no acesso a 

informações acadêmicas e científicas; à transferência de conhecimento, bem como à transferência de tecnologia; 

na capacidade de comunicação interpessoal dentro de um país e além de suas fronteiras; na capacidade de 

transmitir notícias domésticas que pudessem ser entendidas como domésticas e não através dos olhos dos outros; 

entre outras desigualdades. As consequências institucionais das ideias apresentadas por aqueles que promoviam o 

NOMI incluíam o estabelecimento de agências de radiodifusão regionais e uma série de outras mudanças 

similares, mas parou muito aquém da equidade mundial na capacidade de criar, acessar, processar, armazenar, 

distribuir, e utilizar as informações que eram os objetivos fundamentais da Nova Ordem Mundial da Informação. 

Enquanto isso, sociólogos fazendo pesquisa empírica em uma escala muito menor, sobre as diferenças de 

conhecimento dentro de comunidades específicas, também encontraram divisões no acesso e no uso da 

informação que paralelizavam as divisões de classes socioeconômicas dentro desses grupos. A causalidade foi 

entendida em ambas as direções - as pessoas eram pobres porque elas não estavam acessando e fazendo uso de 

informações para tomar suas decisões; e elas não estavam acessando e fazendo uso de informações para tomar 

decisões porque nunca tinha tido a oportunidade para aprender a fazer, não podiam naquele momento pagar 

pelo acesso, e assim por diante. 

 

As referências a uma divisão digital são muito comuns atualmente, mas como a sua pergunta destaca, isso é 

normalmente feito sem especificar em quais as dimensões que isso ocorre. Eu também gosto da ênfase sobre a 

utilidade ou efetividade dos tipos de recursos, de processamentos ou capacidades de informação sobre os quais 

há uma preocupação quando há uma divisão. Uma resposta simples para a sua pergunta seria que é a habilidade 

de uso que é mais importante do que a propriedade ou o controle (ostensivo). A palavra "ostensivo" é importante 

aqui porque o software que pode assumir o controle dos computadores de outros é agora tão prevalente e eficaz 

que aqueles que pensam sobre a segurança cibernética, a partir da perspectiva do Direito Internacional, 

consideram o uso de um teste de "controle" para determinar se um dado Estado é ou não realmente responsável 

por um ataque cibernético que esteja ocorrendo, usando como base o que seriam suas instalações se 

determinadas apenas pela propriedade e gestão normal. Note que, se a importância maior recai sobre o real 

controle eletrônico, então o indivíduo pode ser considerado como uma ameaça potencial tanto quanto um Estado 

inimigo. Se um Estado faz ou não isso, ou se tem a intenção de fazê-lo, levanta uma série de questões éticas e 

políticas. Acesso à informação - acesso ao conhecimento - é a base fundamental sobre a qual todas as outras 

questões de inclusão digital se deitam. 

 

 Um dos ápices da discussão sobre o uso e o poder da informação por parte dos Estados é a relação com a 

globalização dos esforços e leis antiterrorismo. Será que a luta contra o terror compensa a amarga situação que 

foi se formando entre alguns países devido a episódios de espionagem internacional? 

 

Se ela “compensa” ou não, este desenvolvimento foi, a meu ver, inevitável, porque parece ser uma característica 

fundamental da espécie que, dada uma ferramenta, os seres humanos devem usá-la. Devemos lembrar que, 

quando a primeira bomba atômica foi testada, havia alguns cientistas que acreditavam que era perfeitamente 

possível que ela fosse inflamar a atmosfera do planeta e acabar com a vida na Terra. Ainda assim, a bomba foi 

utilizada. 

 

Uma vez que a digitalização ocorreu, tornando possível transformar qualquer tipo de interação ou expressão ou 

objeto em fluxos de bits, esse tipo de esforço estava destinado a ser tentado assim que as tecnologias estivessem 

prontas para a tarefa. Porque a informação é recolhida, tanto por meio da rede global quanto é"embutida de 

forma onipresente" em todos os tipos de objetos em nosso ambiente, os tipos de vigilância que poderiam 

acontecer são essencialmente ilimitados. 
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Ao que você tão bem se refere como uma “amarga” situação entre os Estados, como resultado dos vazamentos de 

Snowden sobre a vigilância em curso por uma série de governos, pode ser lida como mais um passo na 

transformação das relações entre a lei, a sociedade e os governos que estão em curso desde pelo menos a década 

de 1970. Os historiadores da lei descrevem essas mudanças como tão profundas em sua natureza que elas 

igualam-se àquelas que ocorreram quando o sistema internacional como o conhecemos foi colocado em prática 

pela primeira vez com os acordos de Westfália em 1648. Até mesmo questões muito básicas, como o que é que 

deve ser objeto de lei e quais tipos de ações (incluindo os fluxos de informação) deveriam ser consideradas 

ameaças estão em debate, pois elas não são mais dadas. Uma variedade de fatores se uniu para gerar essa 

turbulência, mas certamente a informatização tem sido fundamental entre eles. Em revelações como as que foram 

se desenrolando desde as vazamentos de Edward Snowden sobre vigilância, podemos ver os indivíduos, a 

sociedade civil e o Estado em novos tipos de negociações uns com os outros acerca de como a governança irá 

operar no futuro. 

 

 Será possível estabelecer um regime global e regimes regionais de informação, considerando a supremacia 

informacional dos Estados Unidos? 

 

Supondo que você quer dizer "regime" no sentido em que ele é usado por cientistas políticos - para se referir a 

princípios compartilhados, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão - alguns dos processos pelos 

quais isso possa acontecer estão em andamento. Notavelmente, a entidade fundamental na gestão do sistema de 

nomes de domínio da Internet, a ICANN, é global mais do que internacional, porque a sua tomada de decisão 

afeta todo o planeta, mas os tomadores de decisão não são representações de governos geopoliticamente 

reconhecidos, como é o caso de organizações internacionais como a OMC ou a ONU. Embora o mandato da 

ICANN seja global, até recentemente este sempre teve uma relação especial e contratual com o governo dos EUA, 

que cresceu a partir da história do processo de concepção da Internet. 

 

Durante muito tempo, muitos governos, defensores da sociedade civil e outros argumentaram que um meio mais 

representativo da governança da Internet deveria ser encontrado. Uma variedade de alternativas foi apresentada, 

com o Brasil liderando o debate por mudança. Um dos resultados mais importantes dos vazamentos de Snowden 

pode ser o de que as informações prestadas sobre a vigilância do governo foram usadas como justificativa para a 

ICANN e outras organizações envolvidas na gestão da Internet se desvincularem dos Estados Unidos. As decisões 

sobre que tipo de mecanismo de governança será agora desenvolvido para ICANN será feito em sua próxima 

reunião, que será realizada no Brasil, com um convite explícito para a sua presidente prover liderança mundial na 

elaboração da próxima fase de governança da Internet. 

 

A bola agora está como Brasil. Isso apresenta diversos desafios. Tendo justificado o rompimento de um sistema de 

governança que, no mínimo, funcionava, com o argumento de que a vigilância sobre os governos é inaceitável, 

pode, portanto, o governo brasileiro conduzir de boa fé a vigilância? 

 

 O que Snowden significa para a segurança dos Estados Unidos? Haverá outras „Snowdens‟? Ou ele é uma 

exceção? 

 

Snowden já vem na esteira de outros, incluindo aqueles que não são tão bem conhecidos como o William Binney, 

um ex-oficial de inteligência dos EUA que se demitiu em outubro de 2011 e desde então tem manifestado 

publicamente sua preocupação, como whistle blower, sobre o que ele considera serem abusos da NSA de suas 

capacidades de vigilância. Nesse ínterim, houve pelo menos uma organização sem fins lucrativos, jornais como o 

The New York Times e escolas jornalísticas experimentaram sistemas on-line de denúncia anônima inspirados no 

Wikileaks, e todos, de diplomatas até The Washington Post passando por acadêmicos a advogados nos tribunais, 

têm usado informações oriundas do WikiLeaks como suporte para os seus próprios argumentos. 

 

Experimentação semelhante está em curso em todo o mundo, e tudo isto está ocorrendo dentro de uma cultura 

mais ampla de abertura, na qual o Brasil sempre foi um líder. Mesmo os economistas, que não iriam tão longe 

nessa direção de abertura, admitem que a informação seja inerentemente passível de vazamento, mesmo antes de 

se chegar a qualquer conjunto particular de interesses em informações vazadas; ou seja, independente dessa 

informação ser procurada como serviço público ou para fins de entretenimento, por exemplo. 

 

Então, sim, na minha opinião, é muito provável que haverá uma série de indivíduos, redes ou grupos que 
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escolhem por ocupar tais papéis. Proteção completa contra todas as possíveis fontes de vazamentos pode ser 

suicida. No mundo da cibersegurança, eles já estão falando sobre o perigo de "auto-negação do serviço", porque 

estamos tão globalmente interdependente. A verdadeira cura tem que ir em outra direção. Uma das grandes 

inversões em muitos sistemas jurídicos em todo o mundo desde o 9/11 tem sido substituir a presunção de 

inocência (até que prove o contrário) e uma preferência para proteger o "bom", mesmo que alguns dos "maus” se 

livrem, com uma presunção de culpa (todos potencialmente, ainda que não de interesse) e uma preferência por 

garantir que o "mau" não se livre mesmo que isso signifique que muitos dos "bons" sejam prejudicados. Isso pode 

significar que precisamos repensar os próprios fundamentos de quais tipos de relações entre Estados e 

sociedades, e entre os Estados e os seus cidadãos, são necessárias para sustentar a vida em todas as suas 

diversidades em um ambiente eletrônico. Palavras como "confiança" e "respeito" vêm à mente. 

 

 Outro ponto alto desta discussão (e trazendo de volta o tema do Estado Informacional) é a relação entre 

informação, Estado e indivíduos. Em seu livro, você afirma que "o Estado Informacional sabe cada vez mais sobre 

indivíduos, enquanto os indivíduos sabem cada vez menos sobre o Estado" e também que "o indivíduo 

desaparece no Estado Informacional em uma probabilidade" Então não é por acaso que cada vez mais maneiras 

de manter os indivíduos online são colocadas para o fácil acesso, como as redes sociais? 

 

Esta é outra área na qual outros são muito mais informados do que eu, a literatura acadêmica poderia ser 

explorada para os estudos de vários usos de mídias sociais por parte dos governos para uma variedade de 

propósitos (isto inclui governos como os dos bascos, que não são reconhecidos pela ONU, mas que têm um 

governo online). 

 

Certamente diversos tipos de stakeholders estão interessados em ver o máximo possível de pessoas e de atividades 

acontecendo dentro das redes sociais. Os fornecedores de software e de tecnologias lucram, assim como aqueles que 

anunciam em redes sociais e que transformam em mercadoria as informações recolhidas sobre e produzidas pelos 

usuários. A Justiça criminal e agências de inteligência acharam frutíferas essas informações produzidas. Estudiosos têm 

uma fonte inesgotável de material sobre o que escrever. Pessoas criativas e pequenos grupos sabem que é possível que 

eles possam criar algo de grande valor social ou econômico e transformar suas próprias vidas, e/ou a vida dos outros, 

como resultado. Os interesses de conjuntos específicos desses stakeholders podem se unir, tais como aqueles do setor 

privado e os do Estado. A privatização de tanta atividade militar, como no Iraque e no Afeganistão, facilitaria essas 

sinergias. 

 

A grande questão aqui é realmente sobre e-government. Até onde deve ir? Se todo mundo é obrigado a estar 

conectado na rede para receber os serviços do governo e operar como um cidadão, há, neste caso, uma 

compulsoriedade que muitos indivíduos podem achar desagradável e contrária, até mesmo fortemente contrária, as 

suas preferências. Uma pesquisa conduzida por telefone mostrou que há, historicamente, um número consistente de 2% 

da população - independentemente da renda – que preferiu não ter um telefone em casa. O ponto sobre a renda é 

importante porque significa que a escolha não foi baseada no custo; ela o foi, pelo menos para uma parcela 

demonstrável, sobre a escolha individual de estar livre da rede no ambiente muito pessoal que é o lar. Como alguém 

que viveu "fora da rede" por muitos anos, eu posso pessoalmente informar que estar fora do alcance de um telefone 

por longos períodos tem suas delícias. Assim, a partir desta perspectiva, o objetivo de onipresença do e-government 

pode ter uma sombra. 

 

 Tem se tornado cada vez mais difícil definir e relacionar a informação a princípios maduros como “liberdade 

de expressão”, “liberdade de imprensa”, “informação pública/privada” e conceitos contemporâneos como' 

“governo aberto” e “democracia participativa”? Por quê? 

 

Cada nova tecnologia de comunicação ou informação estimulou a reconsideração de conceitos tão básicos, mas 

de suma importância. Mesmo Platão e Aristóteles discordaram sobre se as coisas postas por escrito deveriam ser 

tratadas de forma diferente das informações transmitidas pela via oral. Foi a imprensa que inspirou os governos a 

pensar sobre licenciamento e direitos de propriedade intelectual, o telefone levantou questões sobre invasões de 

privacidade, e assim por diante. 

 

Esta necessidade de pensar novamente na sequência de qualquer inovação que afeta a informação, a comunicação e a 

cultura tem dominado o panorama jurídico desde que os governos começaram a regulamentar as tecnologias de 

informação e de comunicação. Eu escrevi sobre esta história, como ela aconteceu na legislação e regulamentação da 

comunicação dos EUA em um artigo chamado "Where Has Media Policy Gone?", que pode ser encontrado no meu site 
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(people.uwm.edu/braman). O mesmo tipo de história pode ser escrito para cada um dos países, incluindo o Brasil. 

 

 Por outro lado, por que é possível dizer que a globalização dos esforços antiterrorismo está acelerando o 

desenvolvimento de práticas de e-government? 

 

Na área de antiterrorismo, a recomendação do Conselho de Segurança da ONU a todos os governos para mudar 

as suas leis em diversas áreas a fim de que houvesse maior semelhança e concordância com as suas preferências é 

uma força muito poderosa em apoio ao e-government, porque muito do que foi necessário para implementar 

essas leis foi impulsionado pela prática. Alguns aspectos incomuns da recomendação do Conselho de Segurança 

são pertinentes. Pela primeira vez na história, o Conselho de Segurança emitiu uma resolução (1373) sem qualquer 

discussão prévia no âmbito da Assembleia Geral. Essa recomendação foi também, excepcionalmente, seguida pelo 

apoio de equipes das Nações Unidas para os governos de todo o mundo, enquanto eles revisavam as suas leis e 

regulamentos existentes para determinar o que poderia ter que ser alterado, escreviam novas leis, e criavam 

sistemas que lhes permitiriam implementar leis e regulamentos na área de contra-terrorismo. 

 

 Gostaria de acrescentar algo? 

 

O movimento do Brasil para o centro das discussões sobre a próxima fase da governança da Internet reforçará 

ainda mais a sua posição global como um líder mundial na área de política da informação, que também inclui as 

suas atividades em relação ao direito de propriedade intelectual e outros. Você e seu governo agora têm uma 

oportunidade única na medida em que as alternativas que foram discutidas são empurradas para o seu limite. 

 

Fazendo bom uso dessa oportunidade, no entanto, não será fácil e como fazê-lo também não é óbvio. A presente 

crise sobre a Internet desenrola-se ao longo de diversas dimensões.  
 
Há o problema político sobre o futuro da governança da Internet, onde o Brasil tem a oportunidade de 

desempenhar um papel importante na concepção de uma forma de governança global que não começa por supor 

uma base contratual em acordos com o governo dos EUA. Resolver este problema pode envolver o 

desenvolvimento de um tipo completamente novo de mecanismo de governança global, por essa razão esta é 

uma questão política em muitos níveis. 
 

Existe o problema técnico de sobrecarga de endereço que requer uma mudança para um novo conjunto de protocolos 

de rede, o IPv6. Os esforços para fragmentar a rede das redes, como têm sido feito, motivado por outras preocupações, 

quer sejam com a privacidade, ou com a segurança, ou com a eficiência, ou com o lucro, interagirão com a mudança de 

IPv4 para IPv6 para adicionar diversas camadas de complexidade ao desenho, ao fornecimento, e à gestão dos serviços 

e da infraestrutura de rede. 

 

E há os problemas de consistência interna, que ospodemos pensar como problemas éticos. Se a justificativa para se 

afastar dos EUA a fundação da governança da Internet for a história da vigilância estadunidense, então que tipo de 

vigilância seria aceitável para o governo do Brasil por em prática? Se o Brasil argumenta a favor do controle 

descentralizado sobre os dados dos cidadãos quando está falando para a comunidade internacional, como responderia 

aos pedidos similares de seus Estados, seus Municípios e suas comunidades de diferentes culturas? 

 

Haverá outras perguntas, mas já está claro que neste momento as questões políticas, técnicas e éticas estão 

intimamente interligadas. Todo mundo está esperando para ver o que o Brasil fará com esta oportunidade de liderança 

global. 

 
 
 
 
 

Versão em inglês da entrevista disponível em: 

odebatedouro.com 
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FREEDOM OF SPEECH 

Ilustração de Eduardo Salles (2013) 
 

FONTE: CINISMOILUSTRADO.COM 

 

 

 

 

Tradução: 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO / Países com liberdade de expressão / Países com liberdade de expressão assistida / Países com liberdade de 

expressão temporária / Países com liberdade de expressão manipulada / Países com liberdade de expressão repreendida / países sem liberdade de 

expressão. 
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JOGO DE ESPELHOS:  
HOLLYWOOD E OS ESPIÕES 

por Matheus Pichonelli* 

 

Nem guerra improvável, nem paz impossível. Com a queda do 

Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética, a obsessão 

universal em relação aos riscos de vigiar e de ser vigiado 

parecia já não fazer sentido. Consequentemente, a literatura e 

o cinema (ao menos em Hollywood) pareciam perder de vista 

uma estrela de grande monta. Se já não havia riscos reais de 

uma guerra planetária, não havia motivos para temer a 

bisbilhotice dos inimigos; se não havia inimigo real, não havia 

por que fantasiá-los. A KGB deixava de assombrar o Ocidente. 

 

Desde então, os melhores filmes de espionagem deixavam de 

mexer com um medo real, quase palpável, da plateia. O 

mundo não era dividido em dois blocos, mas em muitos. Os 

Estados Unidos não deixaram de bisbilhotar o que estivesse 

ao seu alcance, mas o medo e a fantasia eram outros. É pouco 

provável que Hollywood se renda um dia ao heroísmo de 

Edward Snowden e Julien Assange, que tentaram, com ou 

sem sucesso, implodir os segredos mais bem guardados da 

potência única. Segredos divulgados dentro do sistema que 

alimentou guerras fajutas e monitoramentos ilegais. É um filão 

ainda a ser explorado. 

 

Adaptando roteiros 

 

Nesse diapasão, os filmes de espionagens precisaram se 

adaptar. Uns viraram deboche, como é o caso de Queime 

Depois de Ler, dos irmãos Coen: uma sátira sobre a obsessão 

americana por guardar informações, e a disposição de matar 

ou morrer por elas, sem que esses segredos tenham a 

importância de um óbvio luminoso – um óbvio apenas 

classificado como segredo top. Outros caíram na banalização 

dos agentes, como parece ser o caso do recente Bling Ring, 

em que Sophia Coppola criou um mundo a partir do qual, 

com uma simples busca no Google, qualquer um, mesmo os 

adolescentes de inclinações mais imbecis, é capaz de 

destrancar segredos nem tão acobertados em uma era de 

celebridades e de superexposição, penetrando em universos 

até então inalcançáveis.  

 

Outros, no entanto, criaram dramas universais a partir de um 

velho (e aparentemente perene) desejo de se descobrir, ou se 

proteger, a partir do segredo de alguém – dentro de uma 

corporação, um Estado, uma nação inimiga, mas sempre 

alguém: humano, vulnerável e a perigo. É mais ou menos o 

que Martin Scorsese consolidou em seu Os Infiltrados. 

Estrelado por Jack Nicholson, Leonardo di Caprio, Matt 

Damon e Vera Farmiga, o vencedor do Oscar de melhor filme 

em 2007 é um amontoado de papéis interpostos. Há o policial 

que se infiltra no crime (Di Caprio) e o criminoso (Damon) que 

se infiltra na polícia. Todos obedecem aos chefes de polícia e 

ao chefão do tráfico em Boston (Nicholson). O jogo de 

espelhos provoca, na plateia e nos personagens, uma 

confusão indissociável à missão: até onde a atuação nos 

garante a distância do papel? Mais: não seria esta também 

uma angústia real da dramaturgia? Não deve ser outra a 

pergunta dos próprios atores. Nesta crise de consciência, cabe 

à psicóloga da corporação, interpretada por Farmiga, tentar 

debelar a crise e racionalizar o estrago. Em vão: ela se envolve 

com os dois infiltrados, dos quais só conhece pela metade, e 

passa, ela também, a exercer seus muitos papéis, alguns dos 

quais incompatíveis: a amante inconsequente, a profissional 

de ética particular sobre o não envolvimento com pacientes, a 

boa esposa. No jogo de espelhos, é fatal que o policial que se 

finge bandido e o bandido que se finge policial amem a 

Foto: Diulgação ABAPORU 
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mesma mulher, que já não sabe a quem ama. Isso à parte, 

todos sabem tudo a respeito de todos, com sistemas de 

interceptação, códigos específicos, grampos. É pólvora pura. 

Um passo em falso não seria capaz de colocar duas potências 

em guerra declarada, mas o estrago é inevitável. O escândalo, 

por isso, é universal: sobrevive quem tem acesso ao segredo 

mais bem guardado do inimigo; perde quem se deixar ser 

flagrado. Não parece ser outro o medo de uma sociedade em 

permanente exposição, papéis trocados, dissimulações. O 

risco está na rede, e a rede é a mesma para todos. Não é 

preciso ser agente do FBI, ou do crime, para entender do que 

se trata. 

 

É POUCO PROVÁVEL QUE 
HOLLYWOOD SE RENDA UM 
DIA AO HEROÍSMO DE 
EDWARD SNOWDEN E JULIEN 
ASSANGE, QUE TENTARAM, 
COM OU SEM SUCESSO, 
IMPLODIR OS SEGREDOS MAIS 
BEM GUARDADOS DA 
POTÊNCIA ÚNICA. SEGREDOS 
DIVULGADOS DENTRO DO 
SISTEMA QUE ALIMENTOU 
GUERRAS FAJUTAS E 
MONITORAMENTOS ILEGAIS. É 
UM FILÃO AINDA A SER 
EXPLORADO 

 

Mais ou menos na mesma linha, Desejo e Perigo, de Ang Lee, 

volta a um período anterior à Guerra Fria, crava raiz na China 

da ocupação japonesa, durante a Segunda Guerra, e sai de lá 

com um drama universal do tamanho do continente asiático. 

É a história de um grupo de estudantes e atores engajados de 

teatro que, para eliminar o inimigo japonês, decide treinar 

uma das jovens para a missão. Wang Jiazhi (Wei Tang) deveria 

seduzir o chefe de polícia local, um violento agente japonês 

da repressão, para implodir o sistema por dentro. Infiltra-se 

no círculo inimigo para retirar dele qualquer informação a seu 

respeito – a informação, em todos os casos, é o ouro em pó 

para pegar o inimigo no contrapé. Era preciso cavar fundo no 

personagem para o sucesso da empreitada, em uma época 

em que hackear era apenas peça de ficção científica. Pois a 

jovem espiã, responsável por seduzir o algoz, acaba seduzida 

por ele. Nas longas sequências de dominador e dominado na 

mesma cama, com a exposição íntima de uma violência 

latente, Wang já não sabe que papel interpreta: se da espiã 

que se deixou entregar, ou a que fingiu se entregar. Há nela 

mais espiã, dela mesmo, do que poderia imaginar. Porque 

nenhum contato humano, parece dizer Ang Lee, é impune.  

 

 

Essa humanização, do espião e do alvo a ser espionado, é 

também o tema de A Vida dos Outros, filme de Florian 

Henckel Von Donnsersmarck vencedor do Oscar de Melhor 

Filme Estrangeiro de 2007. O longa conta a história de um 

araponga da Stasi (Anton Grubitz, interpretado por Ulrich 

Tukur), polícia secreta da Alemanha Oriental, responsável por 

monitorar a vida do maior dramaturgo do país, Geord 

Dreyman (Sebastian Koch). Eis um filme sobre a Guerra Fria 

fora do contexto da Guerra Fria: apesar do pano de fundo, o 

longa não se dedica a cutucar os medos de uma terceira 

guerra; pelo contrário, mostra como os sistemas de vigilância 

servem, em eras de paranoias, para criar inimigos dentro do 

mesmo lado. Faltou combinar com o carrasco. Grubitz, 

aparentemente um seco e insensível agente do sistema de 

repressão, passa a ter acesso não só à vida do inimigo, mas a 

viver esta vida como quem acompanha uma novela e cria 

empatia sobre seus personagens.  

 

A história do dramaturgo com a atriz Christa-Maria Sieland 

(Martina Gedeck) é acompanhada de perto, mas sem o 

distanciamento recomendável: o espião passa a torcer pelos 

dois e despe-se do próprio papel ao qual é incumbido à 

medida que descobre a motivação de seus superiores em 

destruir a vida do dramaturgo – como em qualquer história 

de espião, uma motivação que passa longe dos sentimentos 

mais nobres de defesa da nação. Tem raízes no campo afetivo 

e emocional, desmascarados ao menor descuido. Basta 

lembrar que entre os principais furos do Wikileaks estão 

declarações indelicadas de chefes de Estado sobre outros 

chefes de Estado, apelidados por nomes menos cordatos do 

que a relação diplomática, tão superficial como oficial, parecia 

guardar. É somente por isso que os riscos de uma agressão 

mútua podem ter se dissipado, mas a vontade de se descobrir 

o outro a partir de seus segredos mais bem guardados, a 

mola propulsora das grandes ou menores espionagens, 

jamais saem de cartaz – nem nas telas nem na vida real. 

 

*Matheus Pichonelli é editor-assistente de conteúdo online 

da revista CartaCapital, formado em jornalismo e ciências 

sociais e autor do livro Diáspora (Edições Inteligentes - 2005). 

É araraquarense e nasceu exatos 14 anos e 5 meses após os 

protestos em Paris, dos quais só ouviu falar na universidade.  

Foi diretor do Centro Acadêmico da faculdade e se diz 

frustrado por não conseguir mobilizar mais de duas almas em 

uma barricada durante uma greve contra a direção e o status 

quo em 2003. Gosta de cinema francês, mas nunca visitou 

Paris. 
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MAIO 2014 ARTIGOS INTELIGÊNCIA  

 

AS TEORIAS DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E 
A INTELIGÊNCIA DE ESTADO 

por Marcel de Oliveira*  
 

 

A primeira versão deste artigo foi publicada na  

Revista Brasileira de Inteligência (ABIN), número 7 

de julho 2012. 

 

 
Nos últimos cem anos, a inteligência de Estado evoluiu para 

uma atividade burocrática regular, destacada em períodos de 

guerra, demandada em tempos de instabilidade política 

interna e, em geral, pouco compreendida em tempos de paz. A 

inteligência é hoje fator de influência no sucesso ou fracasso 

das decisões governamentais e configura para alguns autores 

um tipo particular de poder estatal
1
. 

 

Para as universidades e outros centros de pesquisa, entretanto, 

o tema só gerou interesse no século XX. Além de pouco 

numerosos, os estudos acadêmicos estavam – e ainda estão - 

condicionados às informações disponíveis aos pesquisadores, 

conversamente ao nível de secretismo estatal. O resultado 

prático dessa limitação é perceptível nas pesquisas realizadas 

ao longo da Guerra Fria, época em que os autores 

desenvolviam mapas mentais que explicavam as relações 

internacionais, e mesmo a ciência política, sem considerar o 

impacto das ações estatais secretas sobre a política interna e 

externa dos países. 

 

Hoje, temos uma situação acadêmica em que são 

contraditórios os escassos registros teóricos de atuação dos 

órgãos de inteligência com reflexos nas relações internacionais 

e a disponibilidade de anotações históricas contemporâneas 

desse fenômeno. Curiosamente, as inovações tecnológicas e o 

emprego de métodos progressivamente sofisticados de 

obtenção de informações desde a I Guerra Mundial fizeram 

com que, entre as alcunhas dadas ao século XX, constasse a de 

“século dos espiões”. 

 

(...) 

 

A inteligência nas relações internacionais 

 

Notícias e documentários popularizaram relatos sobre os 

atentados de 11 de setembro de 2001, o ex-espião da KGB 

morto após exposição a composto radioativo em 2006, ou os 

dez espiões russos presos nos Estados Unidos e deportados 

para a Rússia em 2010. Em todos esses casos, a atividade de 

inteligência foi herói ou vilã. 

                                                 
1
 HERMAN, Michael. Intelligence Power in Peace and War. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006, p. 2 

 

Apesar dessas histórias serem conhecidas nas relações 

internacionais e algumas delas terem resultado em mudanças 

profundas no modo como os países se relacionam, há poucas 

menções explícitas à inteligência nas teorias das relações 

internacionais. Com efeito, um entusiasta da área rapidamente 

perceberá que a maior parte da literatura especializada é 

produto da vivência de ex-dirigentes e ex-funcionários de 

órgãos de inteligência que agora se dedicam à vida acadêmica. 

Como então podemos promover um diálogo entre as teorias 

das relações internacionais e a inteligência? Para responder à 

pergunta, voltemos um momento ao conceito de inteligência e 

aos objetivos que os estados buscam atingir quando decidem 

formar organismos especializados nessa atividade.  

 

Como definiu Kent, ainda em 1949, a inteligência na verdade 

representa três coisas: um tipo de informação, um tipo de 

atividade e um tipo de organização
2
. No primeiro caso, 

inteligência refere-se a informações de interesse estratégico 

para um país – e protegidas por outro –, obtidas, analisadas e 

disseminadas por uma estrutura governamental especializada, 

para subsidiar o processo decisório com o intuito de 

compreender ameaças externas presentes ou potenciais.  

 

Como atividade, a inteligência compreende a obtenção e 

análise de dados de interesse estratégico, bem como a adoção 

de medidas de proteção às informações consideradas sigilosas 

pelo Estado (contrainteligência
3
). Por fim, o termo inteligência 

é também usado para descrever as organizações que 

conduzem as atividades supracitadas. Por produzirem 

informações de interesse estratégico, esses órgãos empregam 

elevado grau de sigilo a fim de proteger os métodos utilizados 

para obtenção e análise dessas informações. Essa última 

                                                 
2
 KENT, Sherman. Strategic Intelligence for American World Policy. Princeton: 

Princeton University Press, 1949 
3
Utiliza-se aqui o termo “contrainteligência” na sua acepção genérica, 

refletida na organização da maior parte dos serviços de inteligência da 

América do Sul, a qual inclui a disciplina “contraespionagem”. Reconhecemos 

porém a distinção feita por alguns autores, que consideram a 

contraespionagem uma atividade interna, destinada ao combate à 

espionagem, e a contrainteligência uma atividade externa, voltada para a 

tentativa de mapear os comportamentos das inteligências adversas e, 

quando possível, afetar suas capacidades. 
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característica favorece, inclusive, a incorporação por algumas 

agências de inteligência de atividades voltadas não para a 

obtenção ou proteção de dados privilegiados, mas sim para a 

atuação pró-ativa
4
 na consecução de objetivos de política 

externa
5
. 

 

QUANDO UM GOVERNO CRIA 
UM ÓRGÃO DE INTELIGÊNCIA, 
ELE O FAZ PARA SATISFAZER 
SUAS NECESSIDADES DE 
INFORMAÇÕES QUE SÃO 
ESTRATÉGICAS PARA O 
PROCESSO DECISÓRIO (...) 
CUJA PROCURA OSTENSIVA 
PODERIA GERAR 
CONSTRANGIMENTOS 

 

Essas três dimensões da inteligência deixam claro que o que 

torna esse trabalho único e, portanto, digno de uma 

organização exclusivamente dedicada a ele é a busca por 

informações de interesse estratégico. Mas, dentre essas 

informações, a maior parte provavelmente poderá ser obtida 

via meios de comunicação ou órgãos executivos, como as 

Forças Armadas e a diplomacia. O alvo da inteligência será, 

portanto, aqueles dados e conhecimentos que não podem ser 

obtidos – ou que não é conveniente obter – por meios 

tradicionais. Em outras palavras, quando um governo cria um 

órgão de inteligência, ele o faz para satisfazer suas 

necessidades de informações que são estratégicas para o 

processo decisório, mas que estão sob a proteção de um outro 

estado, ou cuja procura ostensiva poderia gerar 

constrangimentos. Naturalmente, se há uma tentativa de 

proteção ou se há a probabilidade de gerar constrangimentos, 

as ações de aquisição e manuseio dessas informações 

precisarão ser de caráter sigiloso. 

 

Ao trabalharmos as teorias das relações internacionais, vimos 

que são cinco os pontos-chave lançados pelos estudos na 

área: o poder, os interesses, as instituições, o processo 

                                                 
4
 Englobadas sob os termos “ações/operações encobertas/clandestinas” 

(covert/clandestine actions/operations), essas ações tratam desde o 

fornecimento de apoio material a governos ou grupos simpáticos, como o 

apoio britânico à resistência francesa durante a 2ª Guerra Mundial, até a 

atuação objetivando a derrubada de um governo rival, como a tentativa de 

invasão à Baía dos Porcos, e consequente retirada da administração socialista 

de Fidel Castro, planejada pela CIA, em 1961. Sugere-se ainda a leitura de: 

WOODWARD, Robert. Plan of Attack. New York: Simon & Shuster, 2004. O 

livro narra os eventos que motivaram a Guerra do Iraque, em 2003, e oferece 

uma visão privilegiada da atuação regular e clandestina da Central 

Intelligence Agency (CIA) no período. 
5
 KENT, op. cit., pp. 2-3.  

decisório e as ideias. Para entendermos de forma mais direta a 

relação desses elementos com a inteligência, podemos nos 

perguntar: Haveria inteligência se não houvesse disputa por 

poder? Haveria inteligência se os interesses estatais fossem 

claros e aceitáveis para todos os participantes do sistema 

internacional? Haveria inteligência se o processo decisório 

estatal não demandasse informações diferenciadas sobre 

adversários? Enfim, haveria inteligência se a atividade não fosse 

capaz de influenciar o pensamento de seus “clientes”? 

 

Os pontos de interesse contidos em cada pergunta acima não 

são necessariamente –ou seriam exclusivamente – satisfeitos 

pela inteligência. Na verdade, o que cada resposta faz é nos 

ajudar a condensar um argumento que nos permite interligar 

as teorias das relações internacionais e o estudo acadêmico da 

inteligência, qual seja: a inteligência será útil e necessária aos 

estados se for capaz de auxiliar o processo decisório em 

política externa a ser mais racional e preciso e menos focado 

em intuição e preconceitos. Em suma, o objetivo da 

inteligência é reduzir incertezas e potencializar capacidades. 

Dois exemplos nos ajudam a compreender na prática essa 

questão. Em 1961, os Estados Unidos buscavam uma solução 

para a presença de um enclave socialista na América Central, 

em Cuba. O presidente à época, John F. Kennedy, autorizou a 

realização de uma operação da agência central de inteligência 

estadunidense (CIA) em apoio a exilados cubanos, com o 

intuito de invadir a ilha e retirar Fidel Castro do poder. A ação, 

conhecida como a invasão da Baía dos Porcos, fracassou e 

constitui ainda hoje um dos episódios mais emblemáticos de 

falha da inteligência
6
.  

 

Essa falha ocorreu por dois motivos. Primeiro, o presidente 

Kennedy, e sua equipe de assessores de segurança nacional, 

optou por redefinir diversos pontos do plano de ataque 

definido pelos planejadores da CIA. Segundo, durante os 

preparativos para a operação, a CIA forneceu ao processo 

decisório informações que sobrevalorizavam a capacidade dos 

exilados cubanos, subdimensionavam o potencial de reação do 

regime de Fidel Castro e previam um apoio popular à invasão 

que não ocorreu. Em suma, a inteligência fornecida nesse 

período não auxiliou o processo decisório, tendo efetivamente 

fornecido informações imprecisas e adotado um compromisso 

executivo com a operação mesmo quando o planejamento 

inicial foi profundamente alterado. 

 

O segundo exemplo refere-se à Guerra do Iraque, iniciada em 

2003
7
. Antes do conflito, a CIA esteve envolvida no processo 

de identificação de armas de destruição em massa (AMDs) e 

centros de produção dessas armas no território iraquiano. 

Apesar de possuir acesso precário a essas informações, os 

relatórios da agência informavam que o regime de Saddam 

                                                 
6
 Há extensa literatura disponível a respeito do período Kennedy e da 

invasão da Baía dos Porcos. Recomendamos a leitura de KORNBLUH, Peter 

(Ed.) Bay of Pigs Declassified: the secret CIA report on the invasion of Cuba 

(National Security Archive Documents). 1ª Ed. New York: The New Press, 1998  
7
 Indicamos uma vez mais a leitura de WOODWARD, Robert. Plan of Attack. 

New York: Simon & Shuster, 2004 para um melhor entendimento de como o 

processo decisório evoluiu em favor do conflito armado e qual papel 

desempenhou a inteligência estadounidense. 
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Hussein possuía e produzia AMDs. O processo decisório 

estadounidense utilizou essa avaliação especializada da CIA 

para convencer a população e congressistas da ameaça 

representada pelo Iraque e iniciar a guerra. O caso afetou a 

credibilidade da agência e fundamentou os argumentos 

usados para justificar um conflito armado que resultou em 

dezenas de milhares de mortes. 

 

Curiosamente, a Guerra do Iraque também foi um caso de 

sucesso para a inteligência estadounidense. Uma vez definida a 

intenção de retirar Saddam Hussein do poder, a CIA logrou 

obter acesso a pessoas em cargos-chave no regime, o que 

possibilitou valioso assessoramento à confecção e execução do 

plano de ataque elaborado pelas Forças Armadas dos Estados 

Unidos. Em que pese a falha em reduzir as incertezas com 

relação às AMDs, a agência demonstrou como a inteligência 

pode ser utilizada para potencializar as capacidades de um 

estado. 

 

Não obstante a centralidade da inteligência para o processo 

decisório nos casos escolhidos, a demanda por inteligência 

tende a variar em momentos de crise e em momentos de 

estabilidade. Da mesma forma, o caráter regular das suas 

atividades tende a gerar acessos a informações que não são 

úteis ao processo decisório máximo, mas que podem 

beneficiar outras instituições executivas. Nesse sentido, as 

características da inteligência também favorecem seu emprego 

no monitoramento de crises e surpresas diplomáticas ou 

militares, no acompanhamento de temas de interesse nacional, 

em apoio a negociações diplomáticas, em missões de paz e 

outras ações de apoio às Forças Armadas, entre outras. Em 

todos esses casos, a atividade estará contribuindo para o 

aumento das formas tradicionais de poder e também daquelas 

imateriais, como o poder “moral”, muito em voga na 

atualidade em função do destaque recebido pelos temas de 

direitos humanos e meio ambiente. 

 

Como vimos, a inteligência surgiu como, e é em si mesma, 

uma representação das relações internacionais e da demanda 

estatal por mecanismos que garantam vantagens frente aos 

demais. Com efeito, a inexistência de informações perfeitas à 

disposição dos decisores e a diversidade de interesses e 

incertezas que caracterizam o sistema internacional tornam a 

atividade de inteligência um componente potencialmente 

central do processo decisório em política externa. Seu 

emprego adequado permite uma leitura mais precisa de 

interesses e capacidades, possibilita a adoção de medidas 

eficientes de pressão e influência internacional e subsidia 

planejamentos estratégicos com relação custo-benefício 

positiva. E sua interação continuada com o decisor tende a 

produzir efeitos cumulativos, contribuindo para a 

especialização dos tomadores de decisão e para uma 

adequação permanente das prioridades da atividade às 

necessidades do processo decisório ao qual está submetida. 

 

*Marcel de Oliveira é mestre e bacharel em Relações 

Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da  

Universidade de Brasília. Estuda a Atividade de Inteligência, em 

especial Inteligência de Estado, o combate ao terrorismo e as 

interações entre esses temas e a consolidação da democracia 

na América do Sul. 
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MAIO 2014 ARTIGOS INTELIGÊNCIA  
 

ANÁLISE DA DINÂMICA DE ATORES:  
PRODUTO DA INTELIGÊNCIA, INSUMO PARA A 
GESTÃO ESTRATÉGICA 

por Fernando do Carmo Fernandes* 

 

  
A atual forma de se administrar ou gerenciar uma organização 

é o resultado de séculos de transformações sociais, políticas e 

econômicas, incrementada cada vez mais por 

aperfeiçoamentos e novidades tecnológicas. Do planejamento 

financeiro (1950/60), passando pelo planejamento de longo 

prazo (1970) e planejamento estratégico (1980), chegou-se à 

Gestão Estratégica (GE), a partir de 1990. 

 

Entende-se a GE como o processo sistemático, planejado, 

gerenciado, executado e acompanhado sob a liderança da alta 

administração da instituição, envolvendo e comprometendo 

todos os gerentes e colaboradores da organização. Visa 

assegurar o crescimento, a continuidade de sua estratégia, de 

sua capacitação e de sua estrutura, possibilitando-lhe 

enfrentar as mudanças observadas ou previsíveis no seu 

ambiente externo ou interno, antecipando-se a elas. 

 

Assim, ao abordarmos a questão da GE, não podemos deixar 

de considerar algumas premissas, das quais destaco: 

 

  a organização deve orientar todos os seus esforços para 

alcançar sua visão de futuro; 

 a organização precisa entregar um produto ou serviço de 

qualidade; 

 na maioria das vezes, a organização não está sozinha no 

negócio, seja enfrentando concorrentes formais ou 

concorrentes informais (o Estado paralelo é um relevante 

exemplo); 

 a estratégia da organização afeta a estratégia de outros 

atores; 

 a estratégia da organização é afetada por fatores externos 

(eventos) e pelas estratégias de outros atores;  

 as mudanças no ambiente, negocial ou global, ocorrem 

com uma velocidade cada vez maior; e 

 o ambiente de negócio não espera que a organização se 

ajuste às novas condições. 

 

Portanto é cada vez mais importante que a organização se 

estruture para operar de acordo com essa singularidade.  

Embora expressões como proatividade e gestão proativa 

constem do discurso da maioria dos gestores, infelizmente 

grande parte das organizações ainda tenta entender as 

consequências, para si ou seu nicho, dos fatos anunciados pela 

mídia na semana anterior. Na verdade estão reagindo ao que 

já está consumado. 

 

A organização não percebeu, a tempo, que algo iria acontecer. 

Não antecipou. Não agiu de forma a neutralizar ou mitigar 

uma ameaça, nem transformá-la em oportunidade. Não 

efetuou ações que pudessem potencializar sua estratégia de 

crescimento ou consolidação. Não foi proativa. 

 

É dentro desta realidade que chamo a atenção para a 

importância do papel da Inteligência Estratégica (IE) nas 

organizações - públicas ou privadas.  

 

Nunca é demais destacar que, a despeito do elevado número 

de adjetivações agregadas à Inteligência, para caracterizar o 

seu foco de atuação (Inteligência de Estado, Inteligência 

Competitiva, Inteligência de Segurança Pública, Inteligência 

Ambiental, etc.), ela tem por objetivo precípuo perscrutar o 

futuro. A natureza de seu trabalho deve seguir um propósito 

claro e definido: produzir conhecimentos que subsidiem o 

processo de tomada de decisão. Decisões estas orientadas 

pelas políticas e planejamentos estratégicos dos organismos 

ao qual é subordinada, vinculando-a de forma inequívoca à 

GE. 

 

 Assim, a IE deve estar preparada para:  

 

 monitorar os movimentos do ambiente, procurando 

estudar as dinâmicas dos fatores sociodemográficos, 

político-legal; econômicos; tecnológico e ambiental, entre 

outros, avaliando de que forma mudanças nestes fatores 

poderão impactar os objetivos estratégicos da 

organização.  

 acompanhar a trajetória de cada ator de interesse, cujas 

ações possam afetar as estratégias da organização de 

forma direta ou indireta, objetivando antecipar suas 

intenções futuras.  

 

Análise da dinâmica de atores 

 

A partir do desenvolvimento de alguns projetos de Inteligência 

em apoio à GE, senti a necessidade de desenvolver um 
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modelo de análise para estudar a dinâmica de atores de 

interesse. É sobre esse modelo que passarei a discorrer. 

Ator de interesse é parte integrante de todo e qualquer 

estudo ou trabalho de Gestão e Inteligência Estratégicas.  Ator 

de interesse, ou simplesmente ator, é uma adaptação para o 

português da palavra steakholders, traduzida inicialmente 

como partes interessadas. 

 

Realizar acompanhamentos e análises sobre os movimentos, 

investidas e arranjos de e entre atores (At) de interesse é papel 

precípuo da IE, seja seu esforço estar a serviço das 

necessidades do Estado, seja em apoio às atividades 

empresariais. 

 

Assim, batizei de Análise da Dinâmica de Atores o trabalho 

analítico que tem por finalidade entender quem são, de que 

forma e em que momentos At podem afetar os objetivos 

estratégicos (OE) da organização. 

  

A Análise da Dinâmica de Atores compreende os seguintes 

passos: 

 

 identificação dos atores de interesse; 

 análise da força do ator; 

 análise da intenção do ator;  

 análise do nível de interação entre atores; e 

 - análise do comportamento do ator no ao longo do 

tempo.  

 

 

Identificação dos atores de interesse 

 

É importante entender que, de acordo com OE ou ação (Aç), 

alguns atores (At) estarão sempre presentes, enquanto em 

outros suas presenças serão pontuais, embora não menos 

importante. Por isso, é de suma importância identificar de 

maneira precisa, que At representam forças agregadoras ou 

inibidoras, para cada OE/Aç. Destaco que não se trata de listar 

todos os At, mas somente aqueles de maior relevância. 

 

Ao tratamos de um OE/Aç vinculados à competitividade, à 

expansão de vendas ou , participação de marketshare, por 

exemplo, os concorrentes, fornecedores e consumidores 

(segmentados ou não) estarão sempre presentes por ocasião 

da elaboração de um mapeamento de At de interesse.  

 

Já para OE/Aç que diga respeito à construção de uma nova 

planta industrial ou o fechamento de uma unidade de 

produção, o mapeamento correspondente poderá apresentar 

At cuja presença dar-se-á somente para aquela situação: o 

executivo e o legislativo locais, sindicato da categoria, 

associação de moradores, Ministério Publico, grupo 

ambientalista, etc. 

 

 

 
 

 
 

Quadro 1 - Mapeamento de atores  

para os OE 

 

MAPEAMENTO 1  MAPEAMENTO 2 

Objetivo Estratégico (O1): 

Expansão das vendas. 

 Objetivo Estratégico (O8): 

Ampliar a capacidade de 

produção. 

Ação: Construção de uma nova 

planta industrial. 

Atores identificados  Atores identificados 

Concorrente 1 

Concorrente 2 

Concorrente 3 

Consumidor Alvo 

Distribuidor 1 

Distribuidor 2 

Fornecedor 1 

Fornecedor 2 

Fornecedor 3 

 Concorrente 2 

Órgão de licença ambiental 

Sindicato de categoria 

Câmara de Vereadores 

Prefeitura Municipal 

Ministério Público 

Organização não-

governamental 

Sociedade local 

Fornecedor 1 

Fornecedor 2 

Fonte: o autor 

 

Análise de Força do Ator 

 

Identificados os At, passa-se a levantar o potencial que 

cada ator possui para interferir sobre a intenção da 

organização. Para isso, as equipes de Gestão e de 

Inteligência, em trabalho conjunto, deverão estabelecer 

algumas variáveis que farão parte do escopo dessa análise.  

 

Apresento, a seguir, dois exemplos de lista de variáveis 

para avaliação da força do ator. Uma utilizada em um 

trabalho de consultoria para um determinado órgão de 

planejamento da administração pública (Quadro 2) e outra 

junto a uma empresa privada (Quadro 3). 

 

Quadro 2 - Modelo de lista de variáveis  

para entes públicos. 

 

 

VARIÁVEIS 

 

Poder político (avalia a capacidade de articulação do ator junto às 

forças políticas, nos três níveis ou naquele que corresponda o alcance 

de sua estratégia). 

Poder de articulação (diz respeito à capacidade do ator em interagir 

e negociar com outros atores).  

Poder de mídia (avalia a capacidade do ator em obter publicidade 

positiva nos principais órgãos de mídia, para suas ações, estratégias 

e/ou seus objetivos). 

Poder social (avalia a capacidade de realizar a mobilização de grupos 

e segmentos sociais ou até de toda uma população, em apoio às suas 

ações, estratégias e/ou seus objetivos). 

Poder externo (avalia a capacidade do ator angariar o apoio à(s) 

sua(s) iniciativa(s) de entes internacionais). 

Poder tecnológico (avalia o nível de aporte tecnológico (pesquisa e 

inovação) de que o ator dispõe e capacitação de seus colaboradores). 

Poder dissuasório/intimidatório (avalia a capacidade de 

mobilização de grupos e/ou contingentes armados, com o objetivo 

de impor ou tentar impor sua vontade. 

Fonte: o autor 
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Quadro 3 - Modelo de lista de variáveis  

para empresas 

 

 

VARIÁVEIS 

 

Liderança e Gestão (avalia o grau de eficiência do sistema de 

gestão). 

Marketshare (avalia o índice de participação de mercado). 

Captação de recursos (avalia as opções e capacidade de captação de 

recursos). 

Disponibilidade de insumos (avalia a diversificação de fornecedores)  

Logística (avalia a eficiência logística). 

Pesquisa e Inovação (percentual de Investimento em Pesquisa e 

Inovação). 

Marketing (avalia o percentual de Investimento em Marketing). 

Sistema de Inteligência (verifica a existência e avalia o nível de 

trabalho realizado pelo Sistema de Inteligência corporativo). 

Fonte: o autor 

 

Definidas as variáveis de interesse, duas ações devem ser 

realizadas:  

 

(1) criar uma morfologia para cada variável, designando-

lhe uma pontuação correspondente.   

 

Quadro 4 - Extrato de Tabela de Parâmetros de força 

para entes públicos 

 

TABELA DE PARÂMETROS DE FORÇA 

PARÂMETROS 
PONTOS 

5 3 1 0 

Quanto à 

capacidade de 

articulação 

política (poder 

político) 

Possui 

grande 

capacidad

e de 

articulaçã

o política 

Possui 

moderada 

capacidade 

de 

articulação 

política 

Possui 

baixa 

capacidade 

de 

articulação 

política 

Não possui 

capacidade 

de 

articulação 

política 

(variável) (morfologia) 

Fonte: o autor 

 

Quadro 5 - Extrato de Tabela de Parâmetros de Força 

para empresas privadas 

 

TABELA DE PARÂMETROS DE FORÇA 

PARÂMETROS 
PONTOS 

5 3 1 0 

Liderança e 

Gestão 

Sistema 

de gestão 

eficiente e 

em 

constante 

evolução 

Sistema de 

gestão 

moderno e 

eficiente 

Sistema de 

gestão em 

processo de 

modernização 

Sistema de 

gestão 

ultrapassado 

e inificiente 

(variável) (morfologia) 

Fonte: o autor 

 

(2) estabelecer critérios objetivos e mensuráveis que 

possibilitem caracterizar cada situação morfológica.  

 

Estes critérios orientarão o trabalho da equipe de 

Inteligência em seu trabalho de monitoramento, pesquisa e 

análise, permitindo-lhe identificar em que situação cada 

ator se encontra, em cada uma das variáveis selecionadas. 

Como pode ser observado nas tabelas de parâmetro de 

Força acima, para cada status da variável definida 

(morfologia)  existe uma pontuação correspondente. Ao 

somatório da pontuação obtida em cada variável, 

corresponde um nível de força: forte; médio; fraco. 

 

Ao definirmos que o escopo de nossa avaliação abrigará 

oito variáveis, podemos construir uma tabela como a 

seguir: 

Quadro 6 - Tabela Tipológica de Força 

Fonte: o autor 

 

Nada impede que possamos imputar peso a 

determinada(s) variável(eis). Mas esse detalhe deve ser 

considerado ao se construir a Tabela Tipológica de Força, 

adequando o valor máximo possível de ser obtido e 

realizando os recortes de forma equivalente. 

 

Ao término desse processo os At mapeados já foram 

categorizados de acordo com seu potencial de impacto nos 

OE da organização. 

 

Quadro 7 - Tabela de mapeamento  

da Força dos atores 

 

MAPEAMENTO 2 

Objetivo Estratégico 08 (OE8): Ampliar a capacidade de produção. 

Ação: Construção de uma nova planta industrial. 

ATORES IDENTIFICADOS FORÇA 

Ministério Público Forte 

Órgão de licença ambiental Forte 

Prefeitura Municipal Médio 

Câmara de Vereadores Médio 

Concorrente 2 Médio 

Fornecedor 2 Forte 

Fornecedor 1 Fraco 

Sociedade local Médio 

Sindicato de categoria Médio 

Organização não governamental Fraco 

Fonte: o autor 

 

Análise da intenção do ator  

 

Esse é o momento em que a equipe de Inteligência vai 

buscar subsídios para identificar como cada ator pode 

interagir com o OE/Aç organizacional. Se for ou será uma 

força antagônica, uma força catalizadora e/ou apoiadora ou 

se neutra. 

 

TABELA TIPOLÓGICA DE FORÇA 

Pontuação obtida Força do ator 

40 a 29 pontos Forte 

28 a 13 pontos Média 

<13 pontos Fraca 
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Este estudo compreende a análise dos OE do ator, sua 

intenção, seus valores, posição política, ideológica, dentre 

outros. 

 

No desenvolvimento deste modelo optei pela seguinte 

classificação: Aliado; apoio forte; apoio moderado; apoio 

fraco; indiferente; oposição fraca; oposição média; e 

oposição forte. 

 

Representação gráfica 

 

Diz o ditado que uma imagem vale mais do que mil 

palavras.  

 

Para formalizar a consolidação das informações de cada 

ator e facilitar a análise da equipe de gestão, bem como a 

de decisores, pode-se utilizar o recurso da representação 

gráfica.  

 

Em meus trabalhos utilizo esferas para dar suporte às 

representações. 

 

Para a Força do Ator utilizo esferas de tamanhos diferentes: 

 

Figura 1 - Representação gráfica  

da força dos atores 

 

 
Fonte: o autor 

 

No que se refere à intenção do ator associo cores às 

esferas de acordo com a respectiva classificação: 

 

Figura 2 - Representação gráfica  

da intenção dos atores 

 

 
Fonte: o autor 

 

Desta forma, combinando o tamanho das esferas (Força do 

Ator) com as cores (Intenção) é possível visualizar quais as 

condições reinantes para o OE/Aç em apreciação. 

 

 

 

 

Figura 3 - Representação gráfica da análise do OE frente 

aos atores presentes 

 

 
Fonte: o autor 

 

Olhando o gráfico acima fica claro aos gestores que o 

objetivo em questão (OE8) está diante de um quadro um 

tanto quanto desfavorável para sua consecução, pois as 

forças dos At em oposição existentes superam as forças 

dos At em apoio.  

 

A grande vantagem desse tipo de avaliação e análise é que 

se pode apresentar, em painel, as condições de todos os 

OE/Aç. 

 

Figura 4 - Representação gráfica  

da dinâmica dos atores 

 

 

 
Fonte: o autor 

 

Este recurso permite aos gestores avaliar quais objetivos 

estão mais próximos de serem alcançados, quais os que 

deverão ser melhores trabalhados e até aqueles deverão 

ser postergados para um momento mais favorável. Permite, 

ainda, verificar que os At não estão sempre favoráveis ou 

sempre contrários a todos os nossos objetivos (vide 

intenção dos At número 2 e 6 para os diversos objetivos, 

do exemplo anterior). Uma indicação clara de que em 

algumas circunstâncias devemos buscar a negociação, a 

parceria ou planejar ações para neutralizar a oposição 

existente.   

 

Análise do nível de interação entre atores 
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Utilizando-se os mesmos estudos e modelos podemos 

também representar como os At interagem entre si, em 

relação à determinada intenção ou OE. Este estudo é 

bastante útil na hora de se pensar em estratégia de 

alianças, particularmente no que se refere à cooptação de 

apoios indiretos, seja para reforço às nossas ações, seja 

como barreira (neutralização) à intenção de determinado 

ator. 

 

Figura 5 - Representação gráfica  

da análise do nível de interação entre atores 

 

 
Fonte: o autor 

 

Análise do comportamento do ator ao longo do tempo 

 

O desafio inicial, realmente, de todo esse processo é a 

construção completa de todos os mapas de At para cada 

OE/Aç definidos como objeto de acompanhamento e 

avaliação. 

 

Mas o trabalho não se encerra por aí. A equipe de 

Inteligência possui, a partir de agora seus objetivos de 

inteligência (OI) para realizar o monitoramento e as devidas 

atualizações de forças e intenções, níveis de interação dos 

At presentes nos diversos mapas, bem como a 

identificação, a avaliação e a classificação daqueles que 

surgirem (novos entrantes, fornecedores, segmentos de 

consumidores/usuários, entes públicos, etc.)    

 

O acompanhamento sistemático do comportamento 

daqueles que fazem parte do ambiente onde o negócio da 

organização se realiza é o que caracteriza a Análise da 

Dinâmica de Atores.  

 

Conclusão 

 

A atividade de Inteligência independente do adjetivo que 

carrega não existe por si. Ela deve estar a serviço do 

pensamento estratégico do ente ao qual está subordinada. 

 

A despeito das várias interpretações dadas à Inteligência e 

dos estigmas que esse trabalho ainda carrega  em 

especial em no Brasil  é preciso reforçar o entendimento 

de que a IE é uma atividade de apoio à gestão estratégica, 

que obedece à metodologia e processos próprios de 

coleta, tratamento e difusão de conhecimentos.  Seu papel 

é o de assessorar a alta administração, a partir de um 

trabalho de detecção, avaliação e alertas sobre potenciais 

ameaças e oportunidades, para que esta possa adotar, 

antecipadamente, medidas mais adequadas à estratégia de 

suas organizações. 

 

Assim, os conhecimentos proporcionados pela Análise de 

Dinâmica de Atores é o produto de excelência fornecido 

pela IE, atendendo de pronto as necessidades de uma 

efetiva GE. 

 

O modelo apresentado foi desenvolvido para sistematizar o 

trabalho do analista de IE, em que pese seu papel de 

assessoramento, para que este possa:  

 

 antecipar movimentos de At, evitando surpresas;  

 melhorar entendimento sobre a capacidade atual e 

futura de concorrentes, clientes, usuários, órgãos de 

fiscalização e regulação, fornecedores, países entre 

outros; 

 avaliar, de forma objetiva e contínua, a posição 

competitiva atual e futura da organização e do Estado; 

e 

 identificar a melhor forma de interagir com os At 

presentes no escopo dos OE. 

 

A Análise da Dinâmica de Atores não esgota o potencial de 

produção de informações acionáveis da IE, mas é um 

processo que lhe confere enorme capacidade de prestar o 

devido suporte aos tomadores de decisão e, em 

consequência, à GE. Este modelo é uma tentativa de 

instrumentalizar algo bastante subjetivo: avaliar e comparar 

intenções e potenciais dos diversos atores com os quais a 

organização interage em seus mais diversos negócios, seja 

ela da administração pública, privada ou do terceiro setor.  

 

Será a partir dos mapas de atores construídos e mantidos 

atualizados que a organização terá não só uma visão 

bastante precisa de seu ambiente de negócio, como 

potencializará sua capacidade de atuar nele. Uma 

vantagem comparativa, sem dúvida, transformada em 

vantagem competitiva. 

 

*Fernando do Carmo Fernandes é especialista em 

Inteligência com formação em Estabelecimentos de Ensino 

governamental e privado, nacional e estrangeiro. Possui 

larga experiência em trabalhos e docência referente ao 

assunto, inclusive internacional. É autor de livro e artigos 

sobre o tema. Foi presidente da Associação Brasileira de 

Analistas de Inteligência Competitiva e atualmente é Vice-

presidente do Instituto Sagres-Política e Gestão Estratégica 

Aplicadas. 
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O PAPEL DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA NA 
SEGURANÇA DAS INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS     

 

por Fabio Nogueira*  
 

 

A primeira versão deste artigo foi publicada na  

Revista Brasileira de Inteligência (ABIN), número 7 

de julho 2012. 

 
 

Um incêndio nas instalações de uma operadora de 

telecomunicações em dezembro de 2010 provocou a 

interrupção, por pelo menos uma semana, de serviços de 

telefonia fixa, móvel e acesso a internet, afetando a vida de 

muitos consumidores baianos. Milhares de chineses já 

morreram em acidentes na exploração de minérios, como na 

província de Xinfen na Mina de Tashan em setembro de 2008, 

em que 254 trabalhadores vieram a óbito após o desabamento 

de resíduos e de pedras por causa da chuva. No Maranhão, a 

explosão do Veículo Lançador de Satélites (VLS-1) em agosto 

de 2003 gerou atraso no cronograma de desenvolvimento do 

programa espacial brasileiro, causando a morte de 21 técnicos 

altamente qualificados. Um dos maiores desastres ambientais 

aconteceu em março de 1989 no Alasca, onde um acidente 

com o petroleiro Exxon Valdez provocou o derramamento de 

aproximadamente 42 milhões de litros de óleo cru. 

 

Seja em pequena ou em grande escala, recentemente ou há 

décadas, implicando em mortes ou não, em países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento, os sinistros 

abrangendo uma infraestrutura indispensável à nação 

acarretam inúmeros prejuízos, de vidas ou de patrimônio. A 

população que experimenta os danos e os transtornos almeja 

tão somente que o problema não se repita, além do desejo de 

ter o pronto restabelecimento do serviço. Portanto, é 

necessário que se resguarde a integridade dos ativos 

essenciais, ditos críticos, para a população usuária desses bens 

e serviços, e que se tenham planos para retomar a operação 

imediatamente. Cabe ao Estado, por meio de sua estrutura 

técnica e de segurança, incluindo a Inteligência, liderar um 

programa de proteção.  

 

Mas afinal, o que é  Infraestrutura Crítica (IC)? A Portaria nº 02, 

de 08 de fevereiro de 2008, do Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República (GSI/PR), definiu o 

termo como as instalações, serviços e bens que, se forem 

interrompidos ou destruídos, provocarão sério impacto social, 

econômico, político, internacional ou à segurança nacional. 

Além disso, agrupou as ICs em cinco áreas prioritárias: energia, 

transporte, água, telecomunicações e finanças (BRASIL, 2008).  

 

 

SEJA EM PEQUENA OU EM 
GRANDE ESCALA, 
RECENTEMENTE OU HÁ 
DÉCADAS, IMPLICANDO EM 
MORTES OU NÃO, EM PAÍSES 
DESENVOLVIDOS OU EM 
DESENVOLVIMENTO, OS 
SINISTROS ABRANGENDO 
UMA INFRAESTRUTURA 
INDISPENSÁVEL À NAÇÃO 
ACARRETAM INÚMEROS 
PREJUÍZOS, DE VIDAS OU DE 
PATRIMÔNIO 

 

Em outros países verifica-se a mesma linha de pensamento. Na 

França, IC foi definida, por meio do decreto nº 2006-212 de 23 

de fevereiro de 2006, como todas as infraestruturas que são 

vitais para a manutenção dos principais processos sociais e 

econômicos. Os setores críticos são: finanças, indústria, 

energia, o trabalho do Judiciário, da Saúde Pública, das 

autoridades nacionais civis, comunicação eletrônica, mídia 

audiovisual e tecnologia da informação, sistemas de 

transportes, abastecimento de água, alimentação, espaço e 

pesquisa, e Forças Armadas (FRANÇA, 2006). Na Austrália, para 

o Attorney-General´s Department  , autoridade responsável 

pela elaboração da Estratégia de Resiliência das Infraestruturas 

Críticas, a definição de IC são as instalações físicas, cadeias de 

suprimento, tecnologias de informação e redes de 

comunicação que, se destruídos, degradados ou tornados 
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indisponíveis por um período prolongado, teria um impacto 

significativo sobre o bem-estar social e econômico da nação, 

ou afetar a capacidade de defesa nacional da Austrália e 

garantir a segurança de seus habitantes. Os setores de IC são: 

finanças, comunicações, energia, alimentos, saúde, transporte e 

serviços de abastecimento de água (AUSTRÁLIA, 2010). 

 

Os Estados Unidos, um dos pioneiros na tarefa de proteger ICs, 

primeiramente definiu o termo, a partir da Comissão 

Presidencial de Proteção de Infraestrutura Crítica (PCCIP) em 

1996, como infraestruturas tão vitais que sua incapacitação ou 

destruição teria um impacto debilitador na segurança 

econômica ou de defesa da nação. Mais tarde em 2001, sob 

efeito dos eventos de 11 de setembro, o governo Bush 

estabeleceu IC como bens, sistemas e trabalhos vitais para 

segurança nacional, governança, saúde pública, economia e 

moral nacional. Os setores de infraestrutura eram: alimentos, 

água, agricultura, sistemas de saúde e serviços de emergência, 

energia, transporte, de informação e das telecomunicações, 

bancária e financeira, energética, química, indústria da defesa, 

postal e transporte, e ícones e monumentos nacionais 

(MOTEFF, 2010).  

 

Ainda na administração Bush em 2002, quando do lançamento 

da Estratégia Nacional de Segurança Interna, a definição 

adotada foi a preparada pelo Congresso estadunidense: 

sistemas e recursos, tanto físicos ou virtuais, tão vitais para os 

Estados Unidos que a incapacidade ou a destruição de tais 

sistemas e ativos teria um impacto debilitante sobre a 

segurança econômica nacional, a segurança nacional e a saúde 

pública, ou qualquer combinação desses elementos. Nesse 

caso, houve uma distinção entre IC e ativos chaves, os quais 

foram definidos como estruturas individuais cuja destruição 

não coloque em risco os sistemas vitais, mas poderia criar 

desastre local, ou danos profundos à moral e confiança da 

nação, como por exemplo, o monte Rushmore e a Estátua da 

Liberdade . Esta distinção retirou ícones e monumentos 

nacionais da lista de setores de ICs estadunidenses (MOTEFF, 

2010). 

 

Partindo dessas considerações, esse artigo tem como objetivo 

apresentar a série de ações de proteção das ICs e relacioná-las 

à atuação do Serviço de Inteligência (SI) de um país. Para além 

dessa introdução, o texto está dividido em 5 seções, sendo as 

4 primeiras o detalhamento das etapas para estabelecer a 

segurança das ICs. Na última seção, considerações finais, são 

traçadas linhas sobre resultados obtidos, implicações para os 

governos, limitações do trabalho e sugestões para futuras 

pesquisas. 

 

Etapas de Proteção às ICs 

 

Não há consenso mundial sobre a melhor metodologia para 

proteger as ICs de um país. Contudo, a partir da análise dos 

procedimentos realizados por diversos países, como Austrália, 

Brasil, Canadá, Estados Unidos e União Européia, procurou-se 

criar um modelo básico das melhores práticas adotadas. Os 

países não foram escolhidos aleatoriamente, mas por 

possuírem programas de proteção a IC mais elaborados e por 

se aproximarem do Brasil na extensão territorial e no potencial 

econômico. A figura 1 abaixo exibe as quatro macro etapas de 

proteção das ICs. 

 

Figura 1: Macro etapas de proteção das ICs 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado com base em pesquisas feitas pelo autor. 

 

Primeiramente, são identificadas, dentro do universo de todas 

as infraestruturas, quais merecem o status de crítica. A seguir 

elabora-se o plano de prevenção para garantir o contínuo 

funcionamento da IC. Caso haja um problema, intencional ou 

não, lança-se mão da etapa de resiliência para que a IC volte a 

operar normalmente. Como todo processo, há necessidade de 

contínuo aperfeiçoamento por meio da retroalimentação, uma 

vez que as ameaças à segurança das ICs também procuram se 

reinventar.  

 

Muitos são os atores participantes desse processo, o governo 

em todas as esferas, a iniciativa privada como operadora ou 

cliente da IC e a população como usuária das ICs, tendo cada 

um diferentes interesses. Para lidar com essa complexidade, é 

necessária uma organização central para coordenar a proteção 

da IC e exigir o comprometimento, bem como ações de todos 

os envolvidos. No Canadá, esse papel é exercido pelo 

Ministério de Segurança Pública (PSC), o qual realiza vários 

programas para garantir a segurança nacional do país, 

inclusive o Programa para Gerenciamento de Emergências, que 

abarca as ICs canadenses (CANADÁ, 2011). Nos EUA, o 

Departamento de Segurança Interna (DHS) em conjunto com 

as Agências específicas de cada setor elencado como área 

estratégica são responsáveis por elaborar e implementar o 

Plano Nacional de Proteção de Infraestruturas (NIPP). Este 

plano tem o objetivo de proporcionar ao país ICs mais seguras 

e resilientes (EUA, 2010).  

 

No Brasil, de acordo com a mesma Portaria que definiu o 

termo IC, o GSI/PR foi designado como coordenador do 

processo de proteção das ICs. Esta prerrogativa é reforçada no 

documento que estabelece a Estratégia Nacional de Defesa 

(Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008). 

 

Etapa de Identificação 

 

Por iniciativa do órgão determinado pelo governo como 

coordenador do processo, são formados grupos de estudo em 

cada setor de agrupamento das ICs e definidos os objetivos do 

processo de proteção das ICs. Por exemplo, nos EUA, as ICs 

ligadas a finanças são de responsabilidade do Departamento 

de Tesouro, por sua vez as ICs de transportes são cobertas pela 

Identificação Prevenção Resiliência

o 

 

Retroalimenação 
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Administração de Segurança de Transportes do Departamento 

de Segurança Interna e, para assuntos de transportes 

marítimos, pela Guarda Costeira (EUA, 2009). No Brasil, foram 

criados grupos técnicos de acordo com o tema das ICs, por 

exemplo, para o grupo energia foram criados os seguintes 

subgrupos: energia elétrica, formado por GSI/PR, Ministério 

das Minas e Energia, Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); e 

Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis, formado por 

GSI/PR, Ministério das Minas e Energia, Agência Nacional de 

Petróleo (ANP), Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) (BRASIL, 2010). 

 

As tarefas de definição dos critérios de escolha e seleção de 

quais estruturas são consideradas críticas são realizadas pelos 

especialistas de cada área de agrupamento das ICs. Para 

ilustrar, cita-se o setor de telecomunicações, no qual o Centro 

de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), 

em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel), criou uma metodologia para identificar quais são as 

centrais telefônicas que devem ser protegidas e mantidas em 

funcionamento no caso de catástrofe natural, como enchentes, 

ou um evento intencional, como sabotagem. O método 

adotado é o de pesos e notas, o qual define como critério de 

escolha níveis de criticidade quantitativo – por exemplo, 

número de pessoas atendidas - e qualitativo – por exemplo, 

central que atende serviços essenciais como bombeiros 

(RIBEIRO et al., 2007). 

 

Este exemplo traz à baila a pergunta sobre quais partes de um 

ativo necessitam realmente de proteção. De outro modo, num 

sistema viário, todas as estradas precisam de proteção? Um 

critério, a princípio mais simples, seria guardar as estradas mais 

usadas. Porém, esse critério depende de referência, mais usada 

por quem? Mais usada por veículos em geral ou por veículos 

de transporte de suprimentos? Outro parâmetro seria o da 

redundância. Se não houver outra estrada que une dois pontos 

considerados importantes, tais como local de produção de 

alimentos e uma cidade populosa, então esse caminho seria 

considerado crítico. A questão geográfica seria outro critério, 

por exemplo, considerar apenas estradas que perpassam a 

capital federal de um país. Por outro lado, também se pode 

argumentar o uso de um critério setorial, por exemplo, focar 

apenas nas ICs operadas pela iniciativa privada. Por último, 

cita-se o critério sistêmico, que expõe a complexidade da 

proteção de ICs. Normalmente há uma dependência ou 

interdependência entre as ICs. Retomando o exemplo das 

centrais telefônicas, elas não funcionam sem a energia elétrica 

e, na eventualidade de manutenção, o processo seria mais 

rápido se as estradas de acesso a estas centrais também 

estivessem em bom estado. Destarte, há inúmeros conjuntos 

de critérios de escolha, sendo mais importante nesse 

momento determinar o critério técnico mais coerente com os 

objetivos estabelecidos para proteção das ICs. 

 

Desse contexto, depreendem-se alguns alertas na confecção 

de uma lista de ICs. Há tendência de estender a lista a quase 

todos os elementos de uma IC, contudo o custo de proteção 

se torna proibitivo, tornando necessária a priorização do mais 

relevante. Outra questão a lembrar é não deixar o critério 

político se sobrepor ao critério técnico. Além disso, deve-se 

atentar para a proteção de ICs que se encontram no exterior. O 

site Wikileaks (2010) divulgou, recentemente, documentos 

sigilosos da diplomacia estadunidense em que consta uma 

lista de locais vitais aos EUA em outros países, inclusive no 

Brasil . Para os europeus, certamente figura em sua lista de ICs 

o gás proveniente da Rússia e para os brasileiros poderia 

também constar o gás da Bolívia. O dilema é como proteger 

uma IC fora de seus domínios? Uma saída seria elaborar listas 

em conjunto com países em que se tenha mais integração. 

Assim é feito na União Européia, em que cada país tem sua 

lista, mas há também uma lista geral do continente em que 

todos devem se esmerar para proteger (EUROPA, 2006). Na 

América do Sul, poderia se pensar em uma lista de ICs do 

Mercosul ou da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), 

para ser mais abrangente. A lição mais importante é que a 

partir de critérios bem definidos e rígidos se processe a 

escolha de quais unidades serão elencadas como IC. 

 

Etapa de Prevenção 

 

Nessa etapa, a primeira tarefa é entender o que é risco no 

contexto das ICs. Risco (RIC) é função da probabilidade (P) de 

uma dada fonte de ameaça explorar um determinado 

potencial de vulnerabilidade (A->V), acarretando 

conseqüências danosas (C) a IC e a seus usuários. O risco não 

pode prescindir de nenhum desses elementos.  

 

RIC = ƒ (PA->V, C) 

 

Ameaça é a ocorrência natural, provocada por falha, ou, ainda, 

ocasionada por uma entidade (indivíduo, organização ou 

nação) doméstica ou estrangeira que possui capacidade e 

intenção (propósito e motivação) de explorar uma 

determinada vulnerabilidade da IC. Mais especificamente, a 

ameaça pode ser natural, não intencional por falha humana ou 

falha tecnológica, ou, ainda, intencional – ver quadro 1 (EUA, 

2009; DUNN; WIGERT, 2004; CANADÁ, 2003). 

 

Quadro 1: Tipos de Ameaças e exemplos 

 

TIPOS DE AMEAÇAS EXEMPLOS 

 

Natural 

Terremoto, enchentes, deslizamento de 

terras, furacão, tempestade de raios, 

etc. 

 

Não 

intencional 

Falha humana Negligência, imprudência e imperícia 

Falha 

tecnológica 

Erro na programação de um software, 

mau funcionamento de um 

equipamento eletrônico, etc. 

 

Intencional 

Terrorismo, grupo social reivindicatório, 

ataque criminoso, guerra declarada, 

etc. 

Fonte: Elaborado com base em pesquisas feitas pelo autor. 

 

Vulnerabilidade é uma característica física ou atributo 

operacional que torna uma IC suscetível à exploração de um 

determinado perigo, ou seja, de ser atacado. Vulnerabilidades 

podem estar associadas a diversos fatores, dentre eles: fatores 
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físicos, por exemplo, uma cerca quebrada; virtuais, como a falta 

de um firewall; ou humanos, tais como guardas não treinados 

(EUA, 2009; BRUNNER; SUTER, 2008; DUNN; WIGERT, 2004; 

CANADÁ, 2003). 

 

O RISCO TOTAL ENVOLVIDO 
NA OPERAÇÃO DE UMA IC É 
AVALIADO COMO A SOMA 
DOS RISCOS ASSOCIADOS A 
CADA UM DOS POSSÍVEIS 
EVENTOS EM QUE AS 
AMEAÇAS ESTEJAM APTAS A 
EXPLORAR AS 
VULNERABILIDADES E 
CAUSAR CONSEQUÊNCIAS 
DESTRUIDORAS 

 

Probabilidade, como o próprio nome sugere, é a chance de 

que um ataque seja bem sucedido, uma vez tentado por uma 

ameaça intencional. Para efeitos de cálculo do risco, a 

probabilidade é estimada em função da ameaça e da 

vulnerabilidade. Dito de outra forma, avalia-se qual a 

possibilidade de que uma ameaça, a partir de sua capacidade e 

de sua intenção, explore uma vulnerabilidade de uma IC. No 

caso de ameaças naturais e não intencionais, estima-se a 

probabilidade de acordo com os estudos da área de 

conhecimento. Por exemplo, para o caso de mau 

funcionamento de um equipamento eletrônico há o tempo 

médio de reparo (Mean time to repair - MTTR). 

 

Por sua vez, consequência é o efeito de um evento ou 

incidente, e reflete o nível, a duração e a natureza da perda 

resultante dessa ocorrência. Em grosso modo, o impacto 

quantitativo seria perda de receita, custo de reparo e nível de 

esforço requerido para isso, enquanto o impacto qualitativo 

seria a perda de confiança. Para o NIPP (EUA, 2009), as 

conseqüências são divididas em quatro categorias principais: 

segurança e saúde pública (epidemias e perdas de vidas), 

econômica (direta e indireta), psicológica, e impactos na 

governança do país. No Canadá, os fatores considerados são 

escopo (área geográfica), magnitude (grau do impacto), e 

efeitos no tempo (DUNN; WIGERT, 2004). Do mesmo modo, na 

Inglaterra. se usa uma escala para quantificar o impacto em 

três fatores: área, severidade e tempo (BRUNNER; SUTER, 

2008).  

 

O risco total envolvido na operação de uma IC é avaliado 

como a soma dos riscos associados a cada um dos possíveis 

eventos em que as ameaças estejam aptas a explorar as 

vulnerabilidades e causar consequências destruidoras (∑Ri i=1 

a n, sendo n o número de cenários possíveis de sinistros da IC). 

Deve-se atentar para o risco cumulativo de efeito cascata das 

consequências, como por exemplo, um apagão elétrico em 

uma cidade tem impacto nas comunicações, que por sua vez 

impacta no atendimento dos serviços essenciais de saúde e 

segurança. 

 

Por fim, a avaliação de risco pode ser representada por um 

gráfico de probabilidade versus consequências (ver figura 2). 

Cada ponto do gráfico representa uma ameaça que possa 

explorar determinada vulnerabilidade, e a esse ponto 

correspondem uma probabilidade de ocorrer (eixo Y) e um 

grau de severidade da consequência (eixo X) . Por exemplo, em 

caso de guerra, um sabotador do país inimigo (ameaça) tem 

grande chance (probabilidade) de explorar a conivência de 

funcionários insatisfeitos (vulnerabilidade) e perpetrar um 

ataque a uma usina nuclear (IC), causando a interrupção de seu 

funcionamento e, consequentemente, da geração de energia 

elétrica, além de vazamentos radioativos (consequências). 

 

Figura 2: Mapeamento de risco de uma IC 

 

  
Fonte: Elaborado com base em pesquisas feitas pelo autor. 

  

A partir da avaliação das medidas de segurança existentes, o 

mapeamento do risco cabe ao detentor ou operador da IC e 

aos órgãos especializados em segurança. Por exemplo, ao 

Corpo de Bombeiros cabe a prevenção de incêndio, às polícias 

estaduais, os ataques criminosos. O Serviço de Inteligência 

pode atuar como mais um órgão de segurança, especializado 

em antiterrorismo , por exemplo, ou até liderando o processo 

de consolidação das estimativas de risco como acontece na 

Austrália. 

 

No Brasil, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) vai além e 

disponibiliza aos órgãos da administração pública e empresas 

nacionais o Programa Nacional de Proteção do Conhecimento 

Sensível (PNPC), que é um instrumento preventivo para a 

proteção e salvaguarda de conhecimentos sensíveis de 

interesse da sociedade e do Estado brasileiros.   

 

Em seguida à avaliação dos riscos, procede-se a elaboração do 

plano de ação de defesa para evitar a ocorrência de sinistros. 

Esse plano é atribuição dos detentores ou operadores da IC. 

Nesse ponto, mais uma vez, é importante o conceito de 
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priorização, com o objetivo de concentrar os esforços nos 

perigos mais iminentes. Retomando a figura 2, o plano de ação 

de defesa deve começar pelos eventos do canto superior 

direito por serem situações de maior probabilidade e 

consequências mais arrasadoras. No exemplo hipotético, do 

ponto A2V2, em direção ao canto inferior esquerdo, ponto 

A3V3. As forças de segurança também apóiam a confecção do 

plano de segurança, inclusive o SI, principalmente quando se 

consideram as ameaças intencionais. No Brasil, novamente 

cita-se o exemplo do PNPC, e também o Programa Nacional 

de Integração Estado-Empresa na Área de Bens Sensíveis 

(Pronabens), que tem como função orientar o empresariado 

brasileiro sobre os controles governamentais para a 

transferência de tecnologias sensíveis e materiais de uso dual .  

 

Concomitantemente aos passos citados acima, é necessário o 

monitoramento do ambiente para antecipar as ações 

promovidas pelas ameaças, bem como o surgimento de novas 

ameaças. Nesta fase, a atuação do aparato de segurança 

governamental, em especial o SI , é fundamental para prevenir 

ataques de ameaças intencionais. Relativamente a ameaças 

naturais, sempre que possível, conta-se com sistemas de 

monitoramento do clima. 

 

Um óbice à etapa de prevenção refere-se à dificuldade de 

prever o surgimento e o desenrolar de distúrbios sociais, 

incluindo manifestações de grupos sociais que se desviam da 

conduta reivindicativa e passam a ser consideradas convulsões 

sociais (RENN; JOVANOVIC; SCHRÖTER, 2011). Ilustram esta 

dificuldade os distúrbios nos arredores de Paris em 2005, a 

invasão da Usina Hidrelétrica de Tucuruí na cidade de mesmo 

nome em 2007 por parte de trabalhadores rurais sem terra, e 

os tumultos em Londres e outras cidades britânicas em 2011. 

O evento torna-se ainda mais complexo quando acontece fora 

do país detentor ou dependente da IC, como no caso da 

invasão das instalações da Petrobrás na Bolívia. Para amenizar 

a incerteza, torna-se necessário um acompanhamento 

constante e rigoroso do ambiente. 

 

Outro problema a se enfrentar quando da elaboração do plano 

de prevenção é a integração com empresas privadas que são 

operadoras das ICs e que, muitas vezes, não dispõem de 

pessoal qualificado ou vontade política para elaborar um 

planejamento de proteção de suas instalações e serviços. 

Nesse caso, tornam-se necessárias mudanças na legislação a 

fim de tornar obrigatória essa prática. 

 

Por fim, a comunicação entre os atores do processo, empresas 

privadas, órgãos de governo, agências reguladoras e forças de 

segurança pode se tornar um gargalo na defesa da IC, caso 

não esteja bem planejada. Nos Estados Unidos, para a iniciativa 

privada há um Centro de Análise e Compartilhamento de 

Informações (ISAC) para cada setor de ICs e um ISAC central 

que se comunica com o Centro Nacional de Proteção de 

Infraestrutura do Federal Bureau of Investigation (FBI), o qual 

atende os órgãos governamentais. Estes centros são 

responsáveis por receber, analisar e facilitar o 

compartilhamento de informações entre os atores do processo 

de proteção das ICs (EUA, 2011).  

 

De forma geral os passos da etapa de prevenção de risco 

podem ser assim resumidos: diagnóstico da situação atual 

referente às medidas de prevenção existentes; mapeamento 

dos riscos; elaboração do plano de ação de defesa; e 

monitoramento do ambiente.  

 

Etapa de Resiliência 

 

Essa etapa possui três objetivos: mitigar os efeitos imediatos 

do sinistro em relação à população atingida; simultaneamente, 

reagir ao evento causador do desastre, quando for o caso, para 

que cesse seus efeitos; e reconstruir a IC para que volte a 

operar normalmente. Para tal, o detentor ou operador deve 

elaborar planos para cada IC, como na etapa anterior. O órgão 

coordenador do processo de proteção de ICs encarrega-se de 

incitar os atores a preparar esse planejamento. Para ilustrar, na 

Europa, cada estado membro deve assegurar que exista um 

oficial de ligação de segurança ou equivalente para cada IC, e 

um Plano de Segurança do Operador (OSP) que contenha as 

medidas de prevenção e restabelecimento das funcionalidades 

da IC (EUROPA, 2011). 

 

De modo sucinto, para exemplificar esta etapa, cita-se o 

atentado a bombas, perpetrado por terroristas, em estações de 

trens em Madri na Espanha em março de 2004, o qual 

provocou dezenas de mortos e feridos, além de atingir uma IC 

do setor de transportes . Como forma de mitigar a sensação de 

medo da população e o sofrimento dos feridos, o governo 

espanhol empregou um policiamento ostensivo e todos os 

feridos foram encaminhados a hospitais da região. Para reagir 

à causa do evento, a polícia mais uma vez foi acionada e, com 

apoio do SI e demais órgãos de segurança, algumas bombas 

foram desativadas. Além disso, procedeu-se uma investigação 

para indicar os culpados, ação que culminou em um 

julgamento em 2007. Paralelamente a isso, o operador do 

sistema ferroviário dos trens e das estações afetados executou 

as ações para restabelecimento do serviço no mais curto 

espaço de tempo possível. 

 

No Brasil, caso um sinistro em uma IC venha a acarretar uma 

crise, existe um Gabinete de Gerenciamento de Crise 

estabelecido na Secretaria de Acompanhamento e Estudos 

Institucionais (SAEI) no GSI/PR. Fruto da inoperância 

governamental em um incêndio de grandes proporções em 

Roraima em 1998, o gabinete foi criado como um foro de 

articulação para temas com potencial de crise que envolvam 

dois ou mais ministérios, e objetiva prevenir e gerenciar crises. 

O Gabinete já atuou em diversas ocasiões, como na 

organização da ajuda humanitária para as vítimas do tsunami 

de dezembro 2004 na Ásia, na tarefa de minimizar os efeitos 

de diversas greves de caminhoneiros e na coordenação de 

atividades para que as grandes manifestações políticas na 

Esplanada dos Ministérios ocorressem de forma pacífica. Nas 

ações do Gabinete, o papel da Inteligência tem destaque em 

antecipar problemas que poderão acontecer, bem como no 
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fornecimento de informações que orientem as decisões das 

autoridades relacionadas à crise (COUTO; SOARES, 2007). 

 

Como na etapa anterior, o SI continua atuando em 

monitoramento do ambiente e disponibilização de 

informações para que sejam atingidos os objetivos da Etapa 

Resiliência, com destaque para a mitigação dos problemas 

imediatos e a reação à fonte de ameaça. O sinistro de uma IC 

pode causar pânico e caos e, nesse momento, ter as 

informações corretas sobre a situação real faz toda a diferença. 

 

Etapa Retroalimentação do Processo 

 

A etapa de Retroalimentação é recorrente no processo de 

proteção de ICs de todos os países estudados, uma vez que a 

constante evolução tecnológica torna necessária uma 

adaptação nos planos de proteção das ICs. Assim, é preciso 

sempre revisar o processo, pesquisar novos meios de proteção 

e educar os envolvidos no processo para a máxima efetividade 

do sistema de proteção. 

 

A revisão é a medida da efetividade dos planos estabelecidos e 

abrange todas as etapas do processo, desde a escolha de 

critérios até o planejamento da recuperação da IC. Isso inclui a 

Etapa Resiliência, a qual somente viria a ser implementada em 

caso de sinistro na IC. Assim, mesmo que a etapa Resiliência 

nunca tenha sido utilizada, ela deve ser revisada como todas as 

outras etapas. 

 

O ESTABELECIMENTO DE 
CONVÊNIO COM 
INSTITUIÇÕES DE PESQUISA 
PODE TAMBÉM APRIMORAR A 
ESTRATÉGIA DE 
COMUNICAÇÃO ENTRE ENTES 
ENVOLVIDOS NO SINISTRO, 
BEM COMO PARA A 
POPULAÇÃO, A PARTIR DOS 
ESTUDOS DE TRANSMISSÃO 
DE MENSAGENS EM CASO DE 
EPIDEMIA 
 

A pesquisa está intrinsecamente ligada à revisão. Ela pode 

tanto servir como gatilho para uma revisão a partir de uma 

nova descoberta ou invenção, quanto ser o fruto dela após a 

constatação de uma falha no processo de proteção. Por 

exemplo, a área de Tecnologia da Informação, que perpassa 

todos os setores de ICs, está em permanente condição de 

desenvolvimento. Isso gera necessidade de alterações no 

modo de se proteger uma IC, como estabelecer novas 

configurações em um antivírus devido a descoberta de novo 

malware. 

 

Por meio de palestras, seminários ou cursos, o público 

envolvido na proteção de ICs deve ser sensibilizado quanto à 

importância dessa proteção e instado a colaborar com as 

pesquisas de aperfeiçoamento do processo. A disseminação da 

informação proporciona um aprendizado mais rápido. Dessa 

forma, um erro em um planejamento pode servir de lição em 

outras situações. 

 

O SI, como não poderia ser diferente, precisa colaborar com 

todos os órgãos responsáveis envolvidos, seja na revisão de 

seus processos internos para melhor se adequar às mudanças 

no processo de proteção, seja no auxílio a outras instituições 

na revisão de seus processos. Também pode contribuir no 

desenvolvimento de pesquisas, principalmente para aquelas 

relativas à segurança .  

 

Considerações Finais 

 

Feitas as apreciações acima, é apresentado a seguir o quadro 2 

sobre atuação do SI de acordo com as etapas do processo de 

proteção das ICs. O SI coopera com os órgãos competentes 

em quase todas as fases, podendo ficar restrita sua atuação na 

etapa Identificação e na parte da Retroalimentação, que 

normalmente fica a cargo da entidade coordenadora e de 

especialistas de cada setor, além da fase de recuperação da 

operação da IC que cabe ao operador.  

 

Quadro 2: Atuação do SI na proteção de ICs 

 

ETAPAS 
ATUAÇÃO 

DO SI 

Identificação 

Definição de critério de escolha   

Escolha das ICs   

Prevenção 

Diagnóstico da situação atual X 

Mapeamento de riscos X 

Elaboração do plano de ação de 

defesa 

X 

Monitoramento do ambiente X 

Resiliência 

Mitigação dos problemas X  

Resposta a fonte de ameaça X 

Recuperação da operação da IC  

Retroalimentação 

Revisão de processos X 

Pesquisa de novos meios de 

proteção 

X 

Educação dos envolvidos   

Fonte: Elaborado com base em pesquisas feitas pelo autor. 

 

Salienta-se também que a cooperação do SI não é linear e 

ocorre em graus diferentes. Por exemplo, sua atuação pode ser 

mais evidente no monitoramento do ambiente e na resposta à 

fonte de ameaça do que na revisão de processos. Segundo 

Kent (1967), o SI deve se assemelhar a uma universidade e a 
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um grande jornal, a primeira característica aplica-se na etapa 

de Retroalimentação e a segunda, com mais ênfase, na etapa 

de Prevenção. 

 

A problemática do artigo gera implicações de alerta para que 

os Estados e respectivos SIs desenvolvam e adaptem iniciativas 

existentes para proteger as ICs do país. A tendência é o 

crescimento da importância das ICs devido a sua utilidade e 

conseqüente necessidade de proteção. Como exemplo, os 

serviços de informática do governo, conhecidos como e-

government, cuja inoperância causaria transtornos como 

atrasos ou até mesmo a paralisação total de seu 

funcionamento nas repartições públicas devido ao 

congestionamento de usuários. 

 

Este estudo levantou questões que não puderam ser 

estudadas em profundidade durante a elaboração deste texto, 

pois a finalidade do artigo foi abordar a proteção de ICs e a 

contribuição dos SIs de forma resumida e elementar para 

embasar futuras discussões. Em função disso, sugere-se uma 

aproximação com a academia para investigar temas como: a 

análise da adequação da classificação das ICs por setor como a 

melhor forma de agrupamento, tendo em vista a 

interdependência entre elas, bem como a elaboração de leis 

para amparar a atuação de órgãos governamentais na 

proteção das ICs, a começar pela lei de greve dos serviços 

essenciais , e a avaliação da necessidade de cada estado ou 

município fazer a sua própria lista de ICs. 

 

O estabelecimento de convênio com instituições de pesquisa 

pode também aprimorar a estratégia de comunicação entre 

entes envolvidos no sinistro, bem como para a população, a 

partir dos estudos de transmissão de mensagens em caso de 

epidemia. Ainda na linha de interesse da atividade de 

Inteligência, indicam-se estudos comparativos sobre a 

elaboração de listas de ICs conjuntas com outros países e os 

impactos na ingerência da soberania alheia.  

 

*Fabio Nogueira é mestre em Administração (PUC Minas), 

especialista em Gestão Estratégica com Ênfase em Qualidade e 

Competividade (UFMG) e bacharel em Ciência da Computação 

(UFV, MG).  
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DIÁLOGO COM POTENCIAL:  
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E  
HISTÓRIA ANTIGA 

por Lucas G. Freire*  
 

 

 
Muitos professores e pesquisadores tratam as relações 

internacionais do mundo antigo como uma curiosidade de 

livro-texto ou, quem sabe, mais um „estudo de caso‟ para 

confirmar ou refutar a noção de „equilíbrio de poder‟ como 

algo universal. Ao menos na disciplina de RI, somente existe 

„política mundial‟ que valha a pena ser estudada a partir de 

1648. Afinal, o mundo de unidades políticas independentes 

que nós temos foi gerado nesse „big bang‟ político do começo 

da modernidade. Assim reza a lenda.  

 

O mito que retrata Westphalia como o „big bang‟ da relação 

entre unidades políticas independentes é sustentado mais por 

desconhecimento que qualquer outro fator.  Uma prova disso 

é que „recortes‟ específicos das relações internacionais do 

mundo antigo não foram completamente apagados da 

memória da disciplina. 

 

Nem é preciso mencionar que as abordagens mais 

historicamente conscientes, como as escolas inglesa e francesa, 

ao contrário de „varrer‟ a antiguidade para „debaixo do tapete,‟ 

apresentam sua análise como mérito próprio, em detrimento 

às abordagens rivais. É assim, por exemplo, que Barry Buzan e 

Richard Little apresentam sua reciclagem da teoria histórica de 

sistemas de estados contra as alternativas “presentistas,” “a-

históricas” e “eurocêntricas”.  E, adaptando a análise de „longo 

prazo‟ de Fernand Braudel, temos Jean-Baptiste Duroselle e 

Pierre Renouvin defendendo um modelo que integra as “forças 

profundas” como fatores de formação histórica.  Vale lembrar 

que essas duas abordagens são geralmente desprezadas, 

senão desconhecidas, pela ala estadunidense da disciplina de 

RI. 

 

Entretanto, o aparecimento esparso de „recortes‟ da 

antiguidade vai além dessas visões sensíveis à historicidade da 

política mundial. Ele passa também pelas teorias geralmente 

acusadas de insensibilidade histórica. O neorrealismo de 

Kenneth Waltz, enfatizando a anarquia equilibrada, menciona 

as ligas de cidades-estados na Grécia clássica.  O mesmo caso 

e o caso dos „estados beligerantes‟ na China antiga são usados 

como ilustração da tipologia de sistemas internacionais 

formulada por Morton Kaplan, pai do comportamentalismo 

científico no campo.  Por sua vez, Michael Doyle, rivalizando 

com Waltz, prefere estudar os grandes impérios do passado 

para apoiar a hipótese de uma estabilidade condicionada pela 

presença de uma potência hegemônica no sistema.  

 

Em RI, a antiguidade pouco visitada torna-se um capo de 

batalha das entrelinhas: seria o equilíbrio de poder uma 
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hipótese universalmente aplicável? Ou, pelo contrário, seria a 

estabilidade sistêmica um „bem público‟ que precisa ser 

provida por um ator dominante? O surgimento de discussões 

sobre a antiguidade em RI comparando vários „estudos de 

caso‟ reforçam essa visão do campo de batalha, sugerindo que 

mesmo o otimista a respeito da evidência histórica não tem 

como afirmar com certeza qual teoria o mundo antigo apoia.  

Isso significa, também, que não há como descartar qualquer 

dessas teorias importantes. 

 

Cada caso é um caso, mas cada teoria é também uma teoria. 

Em RI, é difícil promover um estudo sério e aprofundado dos 

sistemas de estado pré-1648 quando o interesse é meramente 

superficial e voltado à formulação de políticas públicas para os 

nossos dias. Não que o estudo do passado seja inútil para 

desvendar o presente, nem que os problemas 

contemporâneos possam ser postergados. Contudo, uma 

atitude completamente „utilitária‟ em relação à história jamais 

nos colocará no rumo certo se o passado mais distante não for 

visto como algo por si só digno de investigação. Mudar essa 

visão traz consequências: se quisermos estudar a antiguidade, 

provavelmente precisaremos adaptar as teorias disponíveis. 

 

Analisar os tempos de outrora sem levar a sério a história, as 

fontes primárias, os documentos e o discurso dos que se viram 

envolvidos nos eventos estudados é um dos grandes defeitos 

da disciplina de RI. Nem todos cometem esse erro, mas, 

infelizmente, é um problema frequente. Por outro lado, história 

sem teoria é descrição e narrativa.  Nada de errado com isso, 

mas é difícil „estar na conversa de RI‟ sem „falar a língua de RI,‟ 

permeada de hipóteses e conceitos, repleta de sistemas 

teóricos. De descrição e narrativa as monografias históricas 

estão repletas. E fazem isso muito bem.  

 

O deleite e a persuasão da narrativa histórica certamente não 

são o ponto forte de RI. Sua relevância para o estudo da 

história antiga reside num outro fator. Nossa disciplina, dentre 

todas, é a que mais se relaciona ao „estudo da relação entre 

unidades políticas.‟ Suas teorias, em última análise, foram 

elaboradas com isso em mente. Elas são capazes de nos 

apontar na direção certa. A „conversa de RI‟ é o começo, não o 

final, da estrada. 

 

Para o trajeto, precisamos também de uma „conversa 

interdisciplinar‟ com a economia, a sociologia, a geografia e 

tantos outros campos desempenhando um papel fundamental. 

Nessa „conversa interdisciplinar‟ ao longo da estrada, a história 

pode até mesmo servir de „guia‟ com suas leituras e métodos. 

Mas conversa não é monólogo. É falar e ouvir. É ter a mente 

aberta à persuasão. No estudo da história antiga, a disciplina 

de RI tem algo a acrescentar. A produtividade e o sucesso 

dessa contribuição é condicional: depende de uma inclinação à 

boa-vontade no diálogo construtivo. 

 

*Lucas G Freire é um dos líderes do ThinkIR, uma publicação 

britânica que recentemente se tornou parceira d‟O 

Debatedouro em um projeto de cooperação científica 

internacional. Lucas é doutor em Política e teórico de Relações 

Internacionais. Atualmente, é pesquisador associado ao Kirby 

Laing Institute for Christian Ethics (Cambridge, Reino Unido) e 

ao OBSERVARE (Universidade Autónoma de Lisboa). Foi 

Professor Adjunto na Universidade de Exeter. Possui mestrado 

em Relações Internacionais (Exeter), graduação em Ciências 

Econômicas (Universidade Federal de Minas Gerais) e 

graduação em Relações Internacionais (PUC-Minas). Sua 

pesquisa em teoria de Relações Internacionais teve a obra de 

Kenneth Waltz como ponto de partida. 
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INTEGRACIÓN REGIONAL PARA  
LA POLÍTICA AMBIENTAL O  
POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA INTEGRACIÓN 

 

por Lucía Rodríguez Torresi*  

 
“Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida 

humana? Estas cosas que digo son muy elementales: el desarrollo 

no puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la 

felicidad humana; del amor arriba de la Tierra, de las relaciones 

humanas, del cuidado a los hijos, de tener amigos, de tener lo 

elemental. 

 

Precisamente, porque ese es el tesoro más importante que 

tenemos, la felicidad. Cuando luchamos por el medio ambiente, 

tenemos que recordar que el primer elemento del medio 

ambiente se llama felicidad humana.” 

José Mujica,  

Presidente de la República Oriental del Uruguay 

Conferencia de Naciones Unidas RIO+20 - 20 de junio de 2012 

 

América Latina es una región diversa y compleja. Convergen en 

nuestra región los desafíos asociados a la protección del medio 

ambiente, así como los del crecimiento e integración regional 

para un mejor posicionamiento internacional.  

 

En este contexto es que académicos y  referentes de la de la 

política nacional e internacional plantean el estancamiento del 

Mercosur como bloque regional: “El Mercosur está estancado, 

si nadie golpea la puerta para entrar al bloque, esa es la mejor 

señal de que estamos estancados" (Mujica; 2012).  

 

Paralelamente, en el camino de la cooperación en materia 

ambiental hay problemas particulares y difíciles. Dichos 

problemas se suscitan porque vivimos en un mundo 

ecológicamente único pero jurídica y políticamente 

compartimentado. La cuestión ambiental es interdependiente y 

por esto necesita de respuestas y acciones por parte de la 

comunidad internacional acordes. Es aquí donde un abordaje 

de la política ambiental
1
 se relaciona de manera directa con los 

procesos de integración regional
2
.  

                                                 
1
 La Política Ambiental estudia al medio ambiente como el sistema global 

constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, químico 

o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación 

por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y 

desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones (MINISTERIO MEDIO 

AMBIENTE DE CHILE; 1994). 
2
 La integración regional el proceso convergente, deliberado (voluntario), 

fundado en la solidaridad, gradual y progresivo, entre dos o más Estados, 

Integración regional y política ambiental en el MERCOSUR 

 

Después de 20 años de existencia muchos son los que 

cuestionan el desempeño del Mercosur. Es indispensable, una 

clara agenda de prioridades metodológicas y programas de 

acción. Debe alentarse a los participes para que piensen en 

términos de beneficios absolutos, más que relativos. “Es 

esencial elegir un área funcional que sea en principio 

incontrovertida, separable e interconectada” (Malamud; 2006). 

Encontrar áreas funcionales interrelacionadas en las cuales los 

Estados miembros puedan actuar de manera complementaria 

basándose en la cooperación debe ser el futuro del Mercosur. 

Es aquí donde la Política Ambiental se plantea como un 

desafío. 

 

“Será imperioso diseñar otro paradigma para la unión, saliendo 

del esquema limitado que ha tenido hasta hoy. Esto imprimiría 

una nueva visión a todos los elementos de discusión” (Esain; 

2004). En este cambio es en donde la Política Ambiental tiene 

que tomar protagonismo.  

 

Las políticas ambientales comenzaron a ser incorporadas en las 

organizaciones de integración regional en los años setenta, a la 

par de la Declaración de Estocolmo. Este proceso fue muy 

lento y recién en los años noventa tuvo un impulso con la 

incorporación del desarrollo sustentable y el ambiente como 

aspectos a ser tratados por los Estados. El MERCOSUR como 

bloque económico debió responder a las tendencias 

mundiales y a los compromisos asumidos por los Estados 

parte en materia de protección del medio ambiente.  

 

El MERCOSUR incluyó la dimensión ambiental desde sus inicios 

en el Tratado de Asunción:  

 

“… ese objetivo debe ser alcanzado mediante el más eficaz 

aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación del 

medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, 

la coordinación de las políticas macroeconómicas y la 

complementación de diferentes sectores de la economía, con 

                                                                                 
sobre un plan de acción común en aspectos económicos, sociales, culturales, 

políticos, etc. (MARIÑO; 1999). 
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base en los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio” 

(Mercosur; 1991)
3
. 

 

“No obstante la relevancia que otorgó a la problemática 

ambiental, no la estableció como objeto de un órgano 

específico. La atención brindada a los asuntos ambientales fue, 

entonces, dispersa y parcializada” (Novelli; 2009). Es importante 

remarcar este hecho para dar cuenta de la evolución y el 

crecimiento del tópico ambiental en el ámbito regional.  

 

La consolidación institucional en la materia se produjo con la 

creación del Subgrupo de Trabajo 6 – Medio Ambiente (SGT6), 

órgano técnico encargado de proponer y formular estrategias 

y directrices que garanticen la protección del medio ambiente 

en los miembros del bloque
4
. También es menester nombrar la 

creación en 2003 de Reunión de Ministros de Medio Ambiente. 

 

El desarrollo normativo se da a través de la incorporación del 

Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR
5
, 

considerado el instrumento jurídico de carácter general sobre 

la temática, del Protocolo Adicional en Materia de Cooperación 

y Asistencia ante Emergencias Ambientales
6
,  y de la Política de 

Promoción y Cooperación en Producción y Consumo 

Sostenible
7
.  

 

Integración regional para la Política ambiental o Política 

Ambiental para la Integración 

 

El proceso de integración regional originado con el Tratado de 

Asunción es el que permite entablar un diálogo sobre la 

cuestión ambiental entre los países que conforman el bloque. 

Si bien esto no es excluyente de otros posibles acuerdos 

bilaterales y multilaterales, representa un cambio sustancial en 

la Política Ambiental de la región.  

 

Por otro lado, si observamos el marco normativo descripto 

anteriormente, la mayoría de sus normas son de carácter 

programático, es decir, que para su implementación se 

requiere de regulaciones posteriores. Esta aparente debilidad 

formal del instrumento debe y puede ser visualizada como una 

oportunidad ya que también “constituye un marco apto para 

que los Estados partes puedan ir incorporando el componente 

ambiental en las políticas sectoriales y también en las 

decisiones relativas al desarrollo de manera gradual y flexible” 

(Laciar; 2012). 

 

Aún reconociendo la importancia de los desarrollos normativos 

señalados y de algunos acuerdos de cooperación exitosos, 

poco ha podido avanzarse en aquellas cuestiones identificadas 

como prioritarias: armonización de legislaciones, restricciones 

no arancelarias, internalización del costo ambiental, etc. “Esto 

nos lleva a afirmar que el MERCOSUR aún no ha superado la 

                                                 
3
 Tratado de Asunción, 1991. 

4
 Res. 20/95 del GMC. 

5
 Dec. 02/01 del CMC. 

6
 Dec. 14/04 del CMC. 

7
 Dec. 26/07 del CMC. 

lógica de considerar a las medidas de protección del ambiente 

como barreras al comercio” (Moreira; 2012). 

 

El problema central radica en la naturaleza del MERCOSUR y su 

consecuente ausencia de supranacionalidad. “Ante la falta de 

delegación de competencias, se mantiene en el plano 

intergubernamental y al no producirse legislación 

supranacional no hay efecto directo ni primacía de las normas 

mercosureñas” (Moreira; 2012). “En las Política Ambientales 

propias de la experiencia de integración del Mercosur, 

predomina el intergubernamentalismo” (Bustamante; 2011). 

 

El MERCOSUR no ha propuesto desarrollar una política 

ambiental común, sino la coordinación de las políticas 

nacionales y la asistencia mutua. Ejemplo de esto es la ausencia 

de compromisos como bloque ante las convenciones 

ambientales.  

 

“Será urgente una nueva visión del MERCOSUR, y dentro de 

ésta una nueva manera de visualizar el panorama, la 

proposición de una nueva agenda ambiental” (Esain; 2004). Sin 

lugar a dudas, el diseño de “una política ambiental integral 

constituye uno de los grandes desafíos que hoy enfrenta el 

Mercosur, pues de ello dependerá en gran medida la propia 

sustentabilidad del proceso de integración” (Novelli; 2009). “La 

política ambiental ya no se trata de un desafío sino de una 

obligación de los líderes de la región y la integración se ofrece 

como uno de los caminos posibles” (Moreira; 2012). 

 

SIN LUGAR A DUDAS, EL 
DISEÑO DE UNA POLÍTICA 
AMBIENTAL INTEGRAL 
CONSTITUYE UNO DE LOS 
GRANDES DESAFÍOS QUE HOY 
ENFRENTA EL MERCOSUR, 
PUES DE ELLO DEPENDERÁ EN 
GRAN MEDIDA LA PROPIA 
SUSTENTABILIDAD DEL 
PROCESO DE INTEGRACIÓN 
 

Argentina como ejemplo de situación  

 

Con posterioridad a la Declaración de NU de Río del 92´, se 

produce una reforma de la Constitución Nacional en el año 

1994 y se incorpora a su texto, entre otras modificaciones, el 

artículo 41, mediante el cual se recepta el derecho de todo 

habitante a gozar de un ambiente sano y se establecen una 

serie de obligaciones y mandatos tanto a nivel general, como 

específicamente en relación a las autoridades públicas. 
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Dos elementos importantes a la hora de entender la cuestión 

ambiental en Argentina son: a) el nivel institucional dado al 

medio ambiente; y b) la Ley General del Ambiente (25.675). 

 

En primer lugar, a nivel institucional la problemática ambiental 

está ubicada dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 

Poder Ejecutivo Nacional. Según el organigrama de gobierno 

nacional, una de las secretarías dependientes de este área es la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.   

 

“El mayor desafío de esta secretaria es la coordinación con 

otros ministerios y estructuras nacionales generando una 

intervención activa en el desarrollo de la política nacional” 

(Esain; 2004). 

 

Por otro lado, el elemento ordenador de la gestión ambiental 

esta dado por la Ley General de Ambiente 25.675 sancionada 

en el año 2002. Esta establece los presupuestos mínimos para 

el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, 

la preservación y protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable. Con este 

instrumento se establecen los lineamientos para la agenda 

ambiental a largo plazo.  

 

Más allá de la existencia de un andamiaje institucional y legal 

en la cuestión ambiental la Argentina refleja lo ocurrido en el 

Mercosur: esfuerzos localizados y desarticulados, y falta de 

compromiso y profundización con la política ambiental. Esto se 

refleja en el estancamiento de los recursos federales 

destinados a la política ambiental: desde fines de la década de 

los ´90  la participación del gasto ambiental en el total del 

presupuesto cae del 0,53% al 0,32% en 2007 (Ver gráfico 1). 

 

Este indicador muestra el compromiso del Estado con respecto 

a la protección del ambiente, aspecto fundamental para 

alcanzar el desarrollo sostenible en el país. No obstante, esta 

tendencia puede verse en mayor o menor medida reflejada en 

varios de los países de Latinoamérica (Ver gráfico 2). 

 

Gráfico 1 - Gasto en ecología y medioambiente 

 
Años 

 

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

 

Teniendo en cuenta estos datos y el ejemplo argentino, es 

menester potenciar y profundizar la actividad de los ministerios 

y secretarias de medio ambiente en la región. Es aquí donde la 

idea de integración regional debe materializarse. Construir una 

política ambiental regional activa y presente en los debates 

internacionales debe ser uno de los objetivos centrales en la 

construcción de un nuevo Mercosur. 

 

Gráfico 2 - Respecto a la protección del ambiente 

 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 

Conclusión  

 

La protección ambiental  es una dimensión clave en todo 

proceso de cooperación e integración regional. Sin desarrollo 

económico sustentable no hay posibilidad de éxito en las 

políticas regionales. La integración implica la intención de 

generar y constituir una nueva herramienta de política 

internacional en la que la coordinación y la cooperación 

aparecen como elementos fundamentales en el éxito del 

proceso a largo plazo. El compromiso de ser parte y 

desarrollarse en un bloque regional tiene que transformarse en 

la base de la política nacional de cada uno de los Estados 

parte. La integración no es un proceso lineal ni autonómico, 

sino gradual y flexible, y por lo tanto, la inclusión del tema 

ambiental debe responder a esa orientación. El Mercosur es, 

definitivamente, un terreno propicio para la organización de 

planes de acción conjunta que busquen implementar Políticas 

Ambientales y el cuidado del medio ambiente.  

 

Sin embargo, debido a la delicadeza del tema, es importante 

que se entienda que el objetivo final debe ser el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 

mantenimiento de un ambiente sano. El beneficio es para 

todos, considerados como bloque, como unión de países, y 

como ciudadanos. Pero al mismo tiempo es un deber de cada 

uno. La cuestión ambiental debe estar más presente en la 

agenda política, siendo la sociedad la responsable de 

plantearla y la comunidad política la encargada de actuar en 

consecuencia.  

 

Como ha quedado expuesto en este trabajo, el Mercosur tiene 

varios problemas en su desarrollo evolutivo, por lo que será 

imperioso diseñar otro paradigma para la unión de estos 

países, saliendo del esquema limitado que ha tenido hasta hoy. 

Es en este punto donde la Política Ambiental puede ser vista 

como un factor importante a la hora de dar un nuevo impulso 

a este proceso de integración regional: la proposición de una 

nueva agenda ambiental.  
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Es posible concluir entonces, la importancia de identificar la 

política ambiental como factor destacado en el proceso de 

integración regional. Sin lugar a dudas, el diseño de una 

política ambiental integral constituye uno de los grandes 

desafíos que hoy enfrenta el Mercosur, pues de ello dependerá 

en gran medida la propia sustentabilidad del proceso de 

integración. 

 

Mediante la descripción de las características generales propias 

de la política ambiental en la Argentina se concluye que es  

menester potenciar y profundizar la actividad e injerencia de 

los ministerios y secretarias de medio ambiente de la región. 

Más allá de la existencia de un andamiaje institucional y legal 

en la cuestión ambiental, la Argentina, tal como se mostró en 

el desarrollo de este trabajo, refleja lo ocurrido en el Mercosur: 

falta de compromiso y profundización con la política 

ambiental. Es aquí donde debe cambiarse el modo en el que la 

Política Ambiental es entendida. Debe interpretarse como una 

herramienta que dé lugar al proceso de Integración Regional, 

fortaleciendo lo construido hasta el momento y aunando 

esfuerzos políticos y económicos para el desarrollo de una 

Política Ambiental unificada propia del Mercosur. Este es el 

desafío que enfrentan los Estados parte del Mercosur: plantear 

la política ambiental como eje de integración regional.  

En palabras del político y ex presidente brasileño Luiz Inacio 

Lula Da Silva: “Sueño con la integración. La integración no es 

un discurso, debe transformarse en un acto cotidiano de cada 

ciudadano y de cada gobernante. Y todavía nos queda mucho 

por hacer”. 

 

*Lucía Rodríguez Torresi é Formada em Relações 

Internacionais pela Universidade Católica Argentina (UCA). 

Estudante de intercâmbio na Universidade de Brasília (UnB) em 

2012. Coordenadora no equipe de Comunicação do Chefe de 

Gabinete do Governo da Cidade de Buenos Aires. 
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ACUERDO DE PESCA ENTRE LA UNIÓN 
EUROPEA Y MARRUECOS: ¿ES EL SÁHARA 
OCCIDENTAL UN NUEVO TIMOR ORIENTAL? 

 

por Magdalena Bas Vilizzio*  

 
La soberanía y el principio de libre determinación de los 

pueblos 

 

Cuando se emplea la expresión soberanía se hace referencia a 

una realidad inmaterial, vinculada a los seres humanos y a la 

organización de las colectividades que ellos crean (para 

ordenar sus relaciones dentro de un marco geográfico 

mediante una estructura de subordinación), y a su vez, a las 

relaciones de dichas colectividades entre sí (Arbuet, 2009). En 

el ámbito del Derecho se define la soberanía como un atributo 

jurídico que los Estados independientes se conceden y se 

reconocen recíprocamente y en forma excluyente de cualquier 

otro tipo de organización.  

 

Desde la óptica del Derecho interno del Estado, la soberanía 

legitima la supremacía de un único grupo o individuo 

(gobernante) por encima del resto de los seres humanos 

(gobernados), excluyendo, como consecuencia, todo otro 

poder supremo dentro de los límites de su territorio . Por 

tanto, el sistema de Derecho Interno es un típico sistema de 

subordinación. 

 

En el ámbito externo, los Estados que se reconocen soberanos, 

requieren normas que regulen sus relaciones recíprocas y 

preserven el atributo de la soberanía. Surge así la necesidad de 

un sistema jurídico de coordinación como el Derecho 

Internacional Público. Son los propios Estados los creadores, y 

destinatarios de las normas que regulan sus relaciones 

externas, al mismo tiempo que vigilan su cumplimiento y 

castigan a los infractores puesto que, al reconocerse como 

soberanos, no admiten ningún poder por encima de ellos. 

 

Habida cuenta de lo anterior, la Carta de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y la Declaración 2625 de la Asamblea 

General, consagran el principio de igualdad soberana de los 

Estados. Uno de los corolarios de este principio es la libre 

determinación de los pueblos, base jurídica para la 

emancipación de los pueblos coloniales. La Resolución 1514 de 

la Asamblea General, conocida como la “Carta Magna de la 

descolonización”, establece que “todos los pueblos tienen el 

derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, 

determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural.” 

 

Si bien el derecho de libre determinación es aplicado 

esencialmente a los casos de pueblos sujetos a dominación 

colonial, este derecho no es exclusivo de esta situación sino de 

cualquier pueblo del mundo. En este sentido, la Declaración 

2625 indica que “todos los pueblos tienen el derecho de 

determinar libremente, sin injerencia externa, su condición 

política y de proseguir su desarrollo económico, social y 

cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar este derecho 

de conformidad con las disposiciones de la Carta.” 

 
“TODOS LOS PUEBLOS TIENEN 
EL DERECHO DE LIBRE 
DETERMINACIÓN; EN VIRTUD 
DE ESTE DERECHO, 
DETERMINAN LIBREMENTE SU 
CONDICIÓN POLÍTICA Y 
PERSIGUEN LIBREMENTE SU 
DESARROLLO ECONÓMICO, 
SOCIAL Y CULTURAL.” 
 

Estos principios, junto al de no intervención, cooperación, 

buena fe, solución pacífica de controversias y proscripción del 

uso o amenaza de la fuerza, forman la arquitectura básica del 

Derecho Internacional contemporáneo y es en su marco que 

los Estados actúan internacionalmente.  

 

La soberanía plena sobre los recursos naturales y el asunto 

sobre la plataforma continental de Timor Leste 

 

Las consideraciones del apartado 2, conforman la base para la 

Resolución 1803 de la Asamblea General que proclama la 

soberanía permanente de los pueblos y naciones sobre los 

recursos naturales de su territorio. Siguiendo esta línea, se 

declara que “la violación de los derechos soberanos de los 

pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es 

contraria al espíritu y a los principios de la Carta de las 
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Naciones Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperación 

internacional y la preservación de la paz”.  

 

Por tanto, ningún Estado tiene derecho alguno sobre los 

recursos naturales de otro pueblo, y en caso de explotación 

debe tenerse en cuenta la voz del pueblo en cuestión. Así lo 

entendió la CIJ en el asunto relativo a Timor Oriental, fallo de 

fecha 30 de junio de 1995.  

 

NINGÚN ESTADO TIENE 
DERECHO ALGUNO SOBRE 
LOS RECURSOS NATURALES 
DE OTRO PUEBLO, Y EN CASO 
DE EXPLOTACIÓN DEBE 
TENERSE EN CUENTA LA VOZ 
DEL PUEBLO EN CUESTIÓN 
 

Timor Oriental, colonia portuguesa desde el año 1512, es 

invadido por Indonesia en 1975. En función de dicha 

administración de hecho, Indonesia firma con Australia un 

tratado relativo a la explotación de recursos de la plataforma 

continental de Timor Oriental (1989). Dicha situación lleva a 

Portugal a demandar a Australia ante la CIJ, en el entendido 

que Australia incurre en responsabilidad frente a Portugal y el 

pueblo de Timor Oriental. La firma del acuerdo con Indonesia, 

según los argumentos portugueses, se da en violación de los 

derechos y deberes de Portugal como potencia 

administradora, la libre determinación y la soberanía sobre los 

recursos naturales del pueblo timorense. 

 

La Corte al examinar el caso reconoce que si bien el principio 

de libre determinación tiene carácter erga omnes, no quita que 

deba escucharse la voz del otro Estado cuyo comportamiento 

debe juzgarse y no es parte en el caso, esto es, Indonesia. Por 

tanto, para fallar Indonesia debía ser parte del litigio, y como 

no lo era, la CIJ no se expide al respecto.  

 

El Sáhara occidental frente al acuerdo de pesca entre la 

Unión Europea y Marruecos: ¿La Historia se repite? 

 

El 24 de julio de 2013, se firma un acuerdo de pesca entre la 

Unión Europea y Marruecos, que permitirá faenar a ciento 

veintiséis barcos europeos en aguas jurisdicciones marroquíes 

y de la República Árabe Saharaui Democrática, que no es parte. 

El tratado costará 40 millones de euros al año pero determina 

mayores cuotas de captura que en tratados anteriores. Su 

aplicación no es inmediata, sino que requerirá de varios meses 

de tramitación parlamentaria.  

 

Teniendo en cuenta el marco normativo y jurisprudencial 

descripto anteriormente, así como las resoluciones de la 

Asamblea General de la ONU que establecen los derechos del 

pueblo saharaui sobre sus recursos naturales, en consonancia 

con la Resolución 1803, el acuerdo de pesca entre la UE y 

Marruecos puede volver a traer al tapete internacional las 

dudas sobre el estatus de Marruecos en el Sáhara Occidental. 

Según la opinión consultiva relativa al Sáhara Occidental de 

1975, la CIJ entiende que se trata de un territorio susceptible 

de descolonización de acuerdo a la Resolución 1514, no 

existiendo vínculos de soberanía territorial con Marruecos o el 

complejo mauritano. De lo anterior se desprende con claridad 

el derecho de libre determinación del pueblo saharaui frente a 

España como potencia administrado, y al resto de la 

comunidad internacional.  

 

De hecho, la negociación del acuerdo de pesca entra la Unión 

Europea y Marruecos estuvo estancada durante meses por dos 

motivos: cuestionamientos de Europa sobre su rentabilidad 

económica y las garantías del respeto de los derechos 

humanos del pueblo saharaui. En este sentido, el representante 

del Frente Polisario en Europa, Mohamed Sidati, declaró a la 

Agencia Efe con fecha 25 de julio de 2013, que el acuerdo 

reanudará “la práctica inaceptable de las autoridades 

marroquíes según la cual aprovecharán las aguas del Sáhara 

Occidental ocupado ilegalmente y cobrarán a los buques de la 

UE por pescar allí”.  

 

El mencionado acuerdo no tiene en cuenta la voz del pueblo 

saharaui en relación a la explotación de los recursos naturales 

de su territorio, siendo éste el único susceptible de negociar un 

acuerdo de tales características, en aplicación de la Declaración 

2625 y la Resolución 1803. Salvando las distancias, la situación 

presenta cierta analogía con el caso de Timor Oriental, donde 

la CIJ reconoció el derecho de libre determinación y soberanía 

sobre los recursos naturales del pueblo timorense. 

 

EL DERECHO ES UNA 
CONSTRUCCIÓN HUMANA, 
POR TANTO SON LOS 
PROPIOS SERES HUMANOS 
LOS QUE TIENEN EN SUS 
MANOS LA POSIBILIDAD DE 
CAMBIO  
 

Reflexiones finales 

 

A lo largo de este texto se intentó estudiar la situación de la 

libre determinación y soberanía sobre los recursos naturales 

del pueblo saharaui, a la luz de la reciente firma del acuerdo de 

pesca entre la Unión Europea y Marruecos. El no 

reconocimiento de estos derechos hacia el pueblo saharaui, 

implica un desconocimiento de la arquitectura básica del 

Derecho Internacional por parte de Europa y Marruecos.  
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En el caso de Timor Oriental, la CIJ no da lugar a dudas sobre la 

importancia de escuchar la voz de los pueblos como titulares 

de la soberanía permanente sobre los recursos naturales. Sin 

embargo, los hechos, en ocasiones superan al Derecho y la 

comunidad internacional se encuentra frente a graves 

violaciones que son consentidas por un grupo de Estados. Un 

Derecho Internacional que no brinde respuestas sólidas para 

resolver situaciones como la del Sáhara Occidental, no debe 

llevar a la comunidad internacional al descreimiento en las 

normas jurídicas. Por el contrario, el Derecho es una 

construcción humana, por tanto son los propios seres 

humanos los que tienen en sus manos la posibilidad de 

cambio.   

 

*Magdalena Bas Vilizzio é doutora em Direito e Ciências 

Sociais e licenciada em Relações Internacionais pela 

Universidade da República (UdelaR), Uruguai. Mestranda em 
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