
Economia de guerra 
 
Sem aval do Conselho de Segurança da ONU, sem apoio da opinião pública mundial e sem provas 
contundentes de que Saddam Hussein tenha armas de destruição em massa ou mesmo conexões 
com os terroristas islâmicos que praticaram atentados contra alvos americanos, o presidente dos 
Estados Unidos, George W. Bush, finalmente acabou com meses de expectativa e pôs em 
movimento a máquina de guerra que deverá encerrar os 34 anos de poder do ditador iraquiano. 
Até o fechamento desta edição, nenhuma bomba havia ainda sido lançada sobre Bagdá, mas o 
ultimato dado por Bush, na segunda-feira, dia 17, e a recusa de Saddam em abandonar o país, no 
dia seguinte, deixaram claro que, a menos que um atentado ou um ataque cardíaco eliminasse o 
ditador, a guerra era inevitável.  
 
Militarmente, há pouca dúvida sobre qual dos dois lados será o vencedor: para abater Saddam 
Hussein, os Estados Unidos dispõem das melhores e mais bem-equipadas tropas do planeta. São 
225 000 soldados, cinco porta-aviões, 150 navios, 990 aviões, 900 tanques e milhares de mísseis 
e bombas de alta precisão no Golfo Pérsico. Para não falar na ajuda do Reino Unido, que enviou 
para lá 45 000 soldados, um porta-aviões, 30 navios e 510 tanques. Já o Iraque, que no passado 
foi uma potência militar regional, hoje conta com um exército "popular" de 285 000 homens 
subnutridos, além de 125 000 soldados da Guarda Republicana e os 25 000 da Guarda 
Republicana Especial, caninamente fiéis a Saddam. São 58 mísseis Scud, 4 000 mísseis antitanque 
e 2 500 tanques antiquados, além das armas de destruição em massa que ainda podem estar 
escondidas. Se é fato que os americanos são mais fortes, as conseqüências políticas e econômicas 
do conflito ainda são para lá de incertas.  
 
A economia mundial já andava combalida antes mesmo do agravamento da situação política. Os 
Estados Unidos, responsáveis por dois terços do crescimento global desde 1995, vêm dando 
sucessivos sinais de esgotamento. Só em fevereiro foram cortados 308 000 postos de trabalho, 
elevando a taxa de desemprego para um recorde de 5,8%. O déficit público está subindo. O dólar 
tem dado sinais de inequívoca debilidade, e os mercados e a opinião pública americana andam 
descrentes quanto aos rumos da economia. A expectativa de crescimento do PIB em 2003 foi 
reduzida de 3,6% para 2,5%, após dois anos de resultados pífios. Desde 2001, com o estouro da 
bolha tecnológica, o país e o mundo vêm patinando. Europa e Japão, candidatos naturais a 
compensar a fraqueza americana, estão em situação ainda pior. Qual seria agora o impacto na 
economia mundial de um conflito na principal região produtora de petróleo do globo? Difícil medir, 
mas os fundamentos econômicos devem ser afetados de modo negativo. De acordo com Rogerio 
Zandamela, representante do Fundo Monetário Internacional, o crescimento global, antes 
estimado na casa dos 3,5%, pode não passar de 1,5%.  
 
A expectativa da guerra teve o dom de agravar a situação. No clima de tensão, as empresas 
costumam trabalhar com cenários pessimistas e tendem a segurar investimentos. A Air Transport 
Association estimou, por exemplo, 4 bilhões de dólares adicionais de prejuízo para as companhias 
aéreas americanas, além dos 6,7 bilhões já previstos. Isso poderia levar ao corte de mais 70 000 
empregos. Também tendem a crescer os custos com seguros e logística. "Nossos gastos nessas 
áreas devem aumentar entre 10% e 15%", afirma o brasileiro Antonio Roberto Cortes, vice-
presidente mundial da Volkswagen Caminhões e Ônibus.  
 
Quando a guerra finalmente acontece, porém, os cenários pessimistas são trocados por cenários 
realistas -- ruins, mas não tanto quanto as previsões faziam crer. "O problema do mercado é 
basicamente de incerteza", diz o consultor Alexandre Barros, da Early Warning, firma de análise 
de risco político, de Brasília. "Não quer dizer que a guerra seja boa, mas a incerteza é pior." 
Incerteza é uma palavra que o Brasil conhece bem. No ano passado, ela esteve associada à 
agenda econômica do governo Lula. Foi graças à incerteza em relação ao que viria pela frente que 
o dólar e o risco Brasil decolaram, e as empresas brasileiras tiveram o crédito internacional 
cortado.  



Na terça-feira, dia 18, os mercados financeiros davam a guerra como certa e reagiram de modo 
positivo. Em Nova York, o preço do barril de petróleo fechou cotado a 31,60 dólares, com baixa de 
9,5%, e o índice Dow Jones registrava uma alta de 4,26% em dois dias. No Brasil, a Bovespa 
fechou com alta de 2,7%, e o dólar mantinha-se estável, em torno de 3,45 reais.  
 
Mas o bom humor dos mercados dependerá de um fator decisivo: o tempo. "Para conquistar 
confiança, Bush precisa de uma guerra curta", diz o economista José Maria Barrionuevo, analista 
em Nova York do banco de investimentos Barclays Capital. A estratégia americana, afirma a 
empresa de análise político-militar Stratfor, será tentar tirar Saddam do poder o mais rápido 
possível, com o menor número de baixas. O Iraque, porém, tentará estender a batalha ao 
máximo, trazer a disputa para centros urbanos, como Bagdá -- fala-se até numa nova Stalingrado 
--, e provocar o maior número de vítimas, com o intuito de elevar a antipatia da opinião pública 
mundial a níveis desconfortáveis para Washington e obter um cessar-fogo que preserve o regime 
ditatorial. O cenário mais provável é uma guerra rápida, o que reduziria o impacto negativo na 
economia. "Se os Estados Unidos ignoraram a ONU, devem ter alta confiança na vitória rápida", 
diz Oswaldo de Assis, sócio do banco Pactual. A Casa Branca até acredita que a maioria dos 
iraquianos se renda ou deserte logo depois do primeiro estampido.  
 
É ilusório, porém, crer que uma guerra, qualquer guerra, não tenha seu preço. Primeiro, em vidas 
humanas. Mas também o preço em dólares de uma operação militar que usa tecnologia de ponta 
e da reconstrução do país. Sempre que questionado sobre a duração ou o custo da guerra, Bush 
desconversa. Ele evita o assunto porque esse custo deve castigar ainda mais as contas públicas 
dos Estados Unidos e de seus aliados. As estimativas de gastos com a guerra variam de 25 
bilhões a 1,9 trilhão de dólares. "Com uma discrepância tão grande de avaliações, qualquer 
previsão é um chute", diz Roberto Troster, economista-chefe da Febraban. Só os gastos com a 
ocupação e a reconstrução, que podem durar uma década, são avaliados em 20 bilhões de dólares 
por ano. Já há até mesmo empresas americanas prontas para aproveitar a oportunidade de 
negócios gerada pela reconstrução do país -- entre elas a petrolífera Halliburton, do vice-
presidente Dick Cheney.  
 
Talvez o custo da guerra pareça baixo para um país cujo PIB está na casa dos 9,2 trilhões de 
dólares. Mas hoje, em função da falta de verbas, o Congresso americano estuda o corte de 
programas sociais de remédios para idosos e de bolsas de estudo para crianças abaixo da linha da 
pobreza. Para colocar a economia nos trilhos, o governo Bush idealizou um pacote de redução de 
impostos de 726 bilhões de dólares para a próxima década. O problema é que mesmo setores do 
partido do governo, o Republicano, acreditam que as chances de o pacote passar são remotas, 
uma vez que ele agravaria ainda mais o déficit público. Como se vê, não foi apenas em busca de 
legitimidade diplomática, mas também do respaldo financeiro de outras nações, que George Bush 
e seu secretário de Estado, o general Colin Powell, pressionaram tanto a ONU, sem sucesso, para 
obter uma autorização para atacar Saddam Hussein. Se a ONU se envolvesse diretamente no 
conflito, outras potências, como Japão, França e Alemanha, seriam convocadas para arcar com 
parte da conta -- o que ainda pode ocorrer, já que esses países não descartaram a oferta de 
ajuda humanitária na reconstrução.  
 
A incerteza sobre o que acontecerá no Golfo Pérsico é culpada ainda pela alta do preço do barril 
de petróleo, que chegou a 37 dólares em fevereiro. A maioria dos analistas -- incluindo barões da 
indústria petrolífera -- acredita que o preço do barril atinja um equilíbrio perto dos 25 dólares 
dentro de alguns meses. Em Londres, contratos para a entrega de óleo tipo Brent em maio já 
estavam sendo fechados no dia 18 a 27,25 dólares o barril. "A cotação do petróleo já estava 
precificada, por isso agora o valor está caindo", diz Alexandrino de Alencar, vice-presidente de 
relações institucionais da empresa petroquímica Braskem. "É preciso ver agora como vai funcionar 
a logística de abastecimento num mundo em guerra."  
 
Isso poderia levar a uma situação de instabilidade enquanto o conflito du rasse. Como em crises 
anteriores, a Arábia Saudita ofereceu ajuda com aumento na sua cota de produção.  



Mas, desta vez, os poços sauditas estão próximos de sua capacidade máxima de produção. O risco 
é agravado porque a indústria petrolífera vem trabalhando com estoques muito mais baixos. Por 
isso, o governo americano já afirmou que utilizará suas reservas para abastecer o mercado. Já o 
Brasil não deverá sofrer com problemas de abastecimento de combustível. "Somos quase auto-
suficientes em gasolina, e nossos maiores fornecedores não estão em áreas de conflito", diz 
Nestor Cerveró, diretor internacional da Petrobras.  
 
Mais preocupantes que o risco no abastecimento de petróleo são as possíveis conseqüências 
políticas e estratégicas do conflito no Iraque. O fato de os Estados Unidos terem agido nesta crise 
sem dar bola para a comunidade internacional abre um precedente e cria espaço para receios em 
todos os futuros fóruns diplomáticos. Embora sejam hoje a incontestável potência global, e ainda 
que de vez em quando desafiem o consenso internacional, como na recusa em assinar o tratado 
de preservação do meio ambiente de Kyoto, esta é a primeira vez desde o fim da Guerra Fria que 
os Estados Unidos impõem sua vontade à revelia do Conselho de Segurança da ONU. "Se o mundo 
não entende os americanos, eles passam a adotar uma postura unilateral", afirma um alto 
funcionário do Itamaraty. "Eles não querem nada supranacional que contrarie a legislação 
americana, como as Nações Unidas."  
 
Isso pode trazer conseqüências para o sistema que vigora desde o fim da Segunda Guerra. 
"Ninguém em sã consciência pode fingir que a ONU não foi atingida", diz Marco Aurélio Garcia, 
assessor especial para assuntos internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Esse é um 
golpe severo no sistema de segurança coletiva que foi construído nos últimos 50 anos e de cuja 
construção o Brasil participou." A estratégia comercial dos países também pode ser afetada pela 
geopolítica. A visão de um mundo dividido em blocos econômicos, equilibrados pela Organização 
Mundial do Comércio (OMC), pode ser posta em xeque se for confirmada a tendência de uma 
potência imperial disposta a exercer seu poder de modo unilateral. "Agora, quem garante que 
amanhã ou depois uma decisão da OMC será cumprida?", indaga Garcia. A tensão entre Estados 
Unidos e França, por exemplo, já gerou a prosaica troca, no cardápio do Congresso americano, da 
expressão french fries (fritas francesas) por freedom fries (fritas da liberdade) para se referir às 
batatas fritas. Menos prosaica foi uma pesquisa que revelou que, por causa da oposição da 
Alemanha à guerra, 20% das empresas de engenharia alemãs já foram afetadas nas exportações 
para os Estados Unidos. Haverá endurecimento ou punição aos países que não apoiaram os 
Estados Unidos nas negociações comerciais da Rodada de Doha da OMC ou da Área de Livre 
Comércio das Américas (Alca)? "Tem gente que já começa a pedir aos Estados Unidos que não 
prorroguem sua permanência na OMC como se espera em 2005", diz o alto funcionário do 
Itamaraty.  
 
A tensão entre Estados Unidos e Inglaterra, de um lado, e Rússia, China e França, do outro, pode 
ter conseqüências ainda maiores. A fratura, na União Européia, entre o bloco contrário ao ataque, 
capitaneado por franceses e alemães, e o favorável, liderado por Reino Unido e Espanha, abre 
uma ferida no projeto de integração econômica e política mais bem-sucedido no mundo até hoje. 
Avançar na integração política ou militar está, por enquanto, fora de questão. Alguns analistas 
falam, até mesmo, numa eventual aproximação entre França, Rússia e China para formar um 
bloco militar que vise contrabalançar o poderio americano.  
 
São análises provavelmente exageradas. "Essa ruptura é pura especulação, sobretudo porque 
deve haver um esforço de reconciliação depois da guerra", afirma o embaixador Rubens Ricúpero, 
secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Também 
não é tão certo que a impetuosidade americana vá criar um novo sistema. "A característica do 
sistema mundial é que não há mais regulamentação", diz o cientista político José Augusto Guilhon 
de Albuquerque, da Universidade de São Paulo. Para ele, cada conflito apresenta um conjunto 
diferente de alianças. "Não acho que a condução dessa crise apresente uma tendência para o 
futuro", afirma Guilhon.  
 



Por enquanto, só se pode dizer que os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 alteraram 
radicalmente a percepção que os americanos têm de seu papel no mundo. "Antes, os Estados 
Unidos tinham um vago interesse no sistema internacional", diz um relatório da Stratfor. "Depois 
dos ataques, esse sistema internacional -- e a destruição da Al Qaeda -- tornou-se uma 
obsessão." O pretexto de eliminar uma ameaça terrorista potencial -- e não comprovada -- é a 
linha que divide a posição americana da dos opositores da guerra. A afirmação quase 
intransigente da hegemonia americana, ainda que venham a ser descobertas armas de destruição 
em massa ou bases terroristas no Iraque, enfraquece a posição moral de uma nação que se diz 
defensora da liberdade e da democracia.  
 
O ditador Saddam Hussein já desrespeitou 17 resoluções da ONU sobre desarmamento e está 
longe de ser um cidadão acima de qualquer suspeita. Seria um candidato perfeito a vilão, contra o 
qual o mundo poderia, mais uma vez, se unir. O mínimo que se pode dizer é que Bush foi 
extremamente inábil na construção de uma aliança. Se, em vez de uma guerra-relâmpago, ele 
tiver de enfrentar uma batalha longa, sangrenta e custosa, a oposição doméstica terá chances 
mais que concretas de derrotá-lo na eleição do ano que vem. Foi o que ocorreu com George Bush 
pai, derrotado por Bill Clinton em 1992 após a primeira Guerra do Golfo. Uma guerra longa, talvez 
temperada com ataques terroristas contra alvos americanos, poderia disseminar um pessimismo 
profundo e duradouro na economia internacional. Para os negócios, uma era de incertezas (mais 
uma?) nunca é uma boa notícia. O conservadorismo toma conta dos investimentos. Os capitais 
fogem do risco dos países emergentes, e o próprio comércio entra numa fase de paralisia. Por 
tudo isso, o melhor cenário é aquele em que a guerra seja a mais curta possível.  
 

 
 
 
Fonte: Portal Exame -  Acesso em 24/3/2003 
 


