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A guerra da Ossétia do Sul em agosto de 2008 fez com que os países bálticos se 
preocupassem com a perspectiva de um ataque da Rússia. Mensagens diplomáticas revelam 
como políticos do Báltico persuadiram a Otan a preparar uma nova estratégia para defender 
seus países. O plano deveria permanecer secreto para evitar irritar a Rússia. 
 
No verão de 2008, a ansiedade estava se alastrando rapidamente. Num comunicado de 15 de 
agosto, a embaixada norte-americana em Riga reportou para Washington que a guerra entre a 
Geórgia e a Rússia estava dominando as discussões na Latvia. De acordo com o comunicado, 
os políticos do país falavam sobre como os tanques russos haviam entrado novamente num 
país pequeno, e como – apesar de ele ser tão distante – estavam pensando: “isso poderia 
facilmente acontecer conosco”. O comunicado continuava dizendo: “Os látvios estão 
começando a temer que a participação (na Otan e na União Europeia) não ofereça as garantias 
de segurança que eles esperavam”. 
 
Estônia, Látvia e Lituânia estão no extremo leste da Otan. Embora todos os membros 
ocidentais da aliança também simpatizem com as preocupações dos Estados do Báltico, 
ninguém mais quer um endurecimento nas relações entre Ocidente e Oriente. “Não vamos 
voltar à Guerra Fria”, escreveu o embaixador norte-americano na Otan, num relatório 
confidencial, depois de uma reunião com os embaixadores dos três países do Báltico em 24 de 
setembro de 2008 em Bruxelas. Ninguém queria comprar uma briga com a Rússia. Entretanto, 
a Estônia, a Látvia e a Lituânia pediram que fosse implantado um plano de contingência, uma 
estratégia militar para o caso de haver uma guerra em sua região. As negociações seriam uma 
atitude de risco para o equilíbrio. 
 
Em vários documentos de outubro de 2008, que não existem oficialmente (os chamados não-
documentos), os ministros da Defesa e das Relações Exteriores da Lituânia descreveram em 
termos bastante concretos o que esperavam conseguir: tropas de combate norte-americanas 
em seu território, fortalecimento das defesas anti-aérea e anti-tanques, melhor defesa costeira 
e exercícios anuais com o Exército dos EUA no território dos Estados bálticos, 
preferencialmente a partir de 2009. Essencialmente, a Lituânia queria que a Otan aumentasse 
sua “pegada” em seu território além de desenvolver um plano de contingência. Em 17 de 
outubro, a Missão dos EUA na Otan enviou a lista de pedidos dos lituanos para Washington. 
 
Numa reunião com a secretária de Estado norte-americana Condoleezza Rice em 9 de outubro 
de 2008, o ministro das Relações Exteriores Maris Riekstins enfatizou que a guerra na Geórgia 
havia deixado muito claro como a Rússia está preparada para atacar seus vizinhos. Rice tentou 
acalmá-lo, mas Reikstins não foi facilmente tranquilizado. Ele disse que não havia “histeria” 
em relação à Rússia, mas apontou que os militares russos vinham fazendo exercícios a apenas 
100 quilômetros do território báltico. 
 
Aumentando a pressão  
Ainda assim, os norte-americanos não se comprometeram. Eles queriam primeiro estabelecer 
um consenso dentro da própria Otan, mas havia certa resistência na aliança, particularmente 
por parte da Alemanha. A embaixada dos EUA em Berlim escreveu: “A Alemanha continua 
vendo o plano de contingência da Otan para defender os Estados bálticos de uma possível 
agressão russa como algo contraproducente e desnecessário.” De fato, a Alemanha não queria 
nada que pudesse prejudicar as chances de aproximar mais a Rússia da Otan. 
 
O presidente norte-americano Barack Obama também tinha suas próprias reservas. Desde que 
Obama assumiu o poder, melhorar as relações com Moscou se tornou uma alta prioridade da 
política externa norte-americana. 
 
Mas a pressão dos Estados bálticos só cresceu. Quando o secretário geral da Otan Anders Fogh 
Rasmussen visitou a Estônia no começo de outubro de 2009, a conversa se voltou o tempo 
todo para a questão do plano de emergência, que, de acordo com um comunicado norte-
americano, era o assunto mais importante para a Estônia. Rasmussen garantiu a seus 



anfitriões que levaria o tema para ser discutido na Otan, mas fizeram um acerto para o que o 
assunto não fosse discutido em público. 
 
Os norte-americanos perceberam que não seria possível evitar uma decisão por muito mais 
tempo. Num memorando abrangente datado de 20 de outubro de 2009, o embaixador dos EUA 
para a Otan, Ivo Daalder, pediu a Washington para definir sua posição sobre o planejamento 
de emergência. Ele apontou que tanto Obama quanto a secretária de Estado Hillary Clinton já 
haviam expressado seu apoio. 
 
Ainda assim, ainda havia um certo problema, que Daalder descreveu nos seguintes termos: 
“Os Estados do Báltico claramente acreditam que a Federação Russa representa um futuro 
risco de segurança e desejam um plano de contingência para lidar com esse risco. E aí reside o 
problema. Embora o conteúdo exato da MC 161 [nota do editor: avaliação da Otan sobre 
ameaças futuras] não possa ser discutida nessa mensagem, a Otan pós Guerra Fria tem dito 
consistentemente que não vê mais a Rússia como uma ameaça. (…) Como vimos durante os 
debates sobre a guerra da Rússia-Geórgia, muitos aliados sofrerão bastante para evitar até 
mesmo a sugestão de que a Aliança e a Rússia estão no caminho de uma nova Guerra Fria. 
Países como a Alemanha (…) argumentam que a aliança precisa encontrar uma forma de 
trabalhar cooperativamente com Moscou.” 
 
Sob as asas da águia 
Mas os alemães também apontaram um caminho possível para sair do dilema. Daalder referiu-
se a uma sugestão alemã que aproveitaria o fato de que o plano de contingência para a 
Polônia estava para ser revisado. Era possível que a defesa dos Estados bálticos fosse incluída 
como parte da defesa da Polônia, escreveu Daalder. A ideia havia sido originalmente sugerida 
a ele pelo embaixador alemão na Otan durante uma conversa, acrescentou. 
 
O embaixador dos EUA também deixou claro que as necessidades de segurança dos três 
Estados bálticos não eram um assunto menor. Em sua visão, os Estados bálticos apenas 
endossariam mais as políticas da Otan favoráveis à Rússia se os parceiros da aliança primeiro 
garantissem que forneceriam proteção rápida no caso de um ataque de Moscou. 
 
Numa segunda mensagem, Daalder pediu a Washington para acelerar o processo de tomada 
de decisão para que pudesse chegar a uma decisão final até segunda-feira, 7 de dezembro de 
2009. Fazer isso daria aos embaixadores dos EUA e da Alemanha tempo para promover a 
solução antes de uma reunião com líderes da Otan, escreveu. Isso soou quase como um 
ultimato. 
 
Por fim, a pressão de Daalder foi recompensada, e Washington decidiu apoiar a proposta da 
Alemanha. Agora os norte-americanos estão dispostos a expandir o plano de contingência da 
Polônia – apelidado de “Água Guardiã” por causa do pássaro no brasão nacional de armas da 
Polônia – para incluir os Estados bálticos. 
 
Como o vice de Daalder reportou a Washington em 16 de dezembro, a decisão foi bem-
recebida nos escritórios da Otan em Bruxelas. Daalder também apontou repetidas vezes que a 
questão deveria ser discutida apenas dentro da Otan e que sob nenhuma circunstância deveria 
se tornar um tema de debate público. 
 
Entretanto, nem todos ficaram entusiasmados com a decisão. Os poloneses expressaram suas 
reservas. O vice-ministro da Defesa da Polônia disse a um diplomata sênior norte-americano 
em Varsóvia que seu governo preferiria um plano que envolvesse apenas a Polônia. A solução 
de carregar os Estados Bálticos nas costas não deveria atrasar a conclusão da “Águia Guardiã”, 
diz ele. 
 
Mantendo o silêncio 
Em 22 de janeiro de 2010, o Comitê Militar da Otan, a mais alta autoridade militar da 
organização, aprovou o novo plano de contingência. Entretanto, ninguém deveria ficar 
sabendo. 



Num memorando classificado como “secreto”, escrito em 26 de janeiro e enviado a todos os 
escritórios de aliados norte-americanos nos países membros da Otan, o Departamento de 
Estado pediu para que o assunto fosse mantido em estrito segredo. “Os Estados Unidos 
acreditam fortemente que este planejamento não deve ser discutido publicamente. Esses 
planos militares são confidenciais no nível de SEGREDO DA OTAN”, dizia o memorando. “A 
aliança têm muitas ferramentas diplomáticas à sua disposição. O planejamento de 
contingência não é uma delas”, continuava a mensagem, que foi assinada por Clinton. Uma 
discussão pública revelaria os processos de planejamento da Otan, concordou o documento, e 
serviria apenas para aumentar as tensões entre a Rússia e a Otan. 
 
O memorando também dá aos diplomatas instruções adicionais importantes, incluindo uma 
sobre que tipo de linguagem usar. Caso a mídia fizesse perguntas sobre o assunto. Os 
diplomatas norte-americanos deveriam dizer aos jornalistas que: “O planejamento da Otan é 
um processo interno com o objetivo de tornar a aliança preparada para possíveis contingências 
futuras. Não é 'destinado' a nenhum outro país.” 
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