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Secretário da Defesa, Robert Gates, será substituído pelo atual diretor da CIA, Leon Panetta 
 
A cúpula de segurança nacional dos EUA passará por uma grande reforma nos próximos 
meses, com o anúncio em breve das substituições do secretário da Defesa, Robert Gates, e do 
diretor da CIA (agência de inteligência), Leon Panetta. 
 
As mudanças chegam num momento em que o presidente Barack Obama luta para fazer 
cortes profundos no orçamento do Pentágono e prepara sua campanha de reeleição para 2012, 
em meio à retirada das tropas do Iraque e do Afeganistão. 
 
A imprensa americana informou ontem, através de fontes anônimas, que Obama planeja 
nomear Panetta para o posto de Gates. O secretário está no comando do Pentágono desde a 
administração de George W. Bush e já havia informado sobre seus planos de se aposentar 
neste ano. 
 
No lugar de Panetta na direção da CIA ficará o general David Petraeus, atual comandante das 
operações de guerra no Afeganistão, que liderou a campanha contra insurgentes no Iraque. 
 
O general John Allen deve substituir Petraeus. Outra mudança em Cabul será a nomeação de 
um novo embaixador, Ryan Crocker, que exerceu a mesma função no Iraque entre 2007 e 
2009. 
 
A dança das cadeiras precisa ainda ser confirmada pelo Senado americano. O anúncio pela 
Casa Branca deve acontecer hoje, e as mudanças poderão ocorrer no verão (inverno no Brasil, 
em meados deste ano). 
 
Os EUA planejam retirar suas forças do Iraque até o final de 2011. Em julho, começa a saída 
dos militares do Afeganistão, num processo gradual de quatro anos. 
 
Fontes do governo que confirmaram a indicação de Panetta para o Pentágono observaram que 
Obama o escolheu devido a sua longa experiência com Washington, desde a época em que foi 
diretor de Administração e Orçamentos da Casa Branca. 
 
Se for confirmado, ele terá a tarefa de cortar mais gastos da Defesa. Gates, que ocupa o cargo 
desde 2006, apresentou um plano de redução do orçamento de US$ 400 bilhões nos próximos 
dez anos, mas Obama pediu que ele corte outros US$ 400 bilhões. 
 
Escolha é um claro sinal de que Pentágono vai encolher 
Patrícia Campos Mello 
 
Ao escolher o diretor da CIA, Leon Panetta, como novo secretário da Defesa, o presidente 
Barack Obama dá um sinal claro: o Pentágono vai encolher, e muito. 
 
Panetta, que foi diretor do escritório de Orçamento e Administração no governo Clinton, vai 
assumir com a meta de pôr em prática os US$ 400 bilhões em cortes em defesa e segurança - 
ao longo de 10 ou 12 anos- que Obama prometeu em seu plano para redução do deficit 
americano. 
 
Mas essa magnitude de cortes não vai se dar por meio de simples eliminação de programas 
redundantes ou corte de despesas supérfluas. O perfil das Forças Armadas e dos gastos 
militares dos EUA vai ter que mudar. 
 
O atual secretário, Robert Gates, tinha até iniciado um programa de "emagrecimento" do 
Pentágono. Ele abortou a compra dos caças F-22, por exemplo. Mas Gates refugou diante de 
cortes mais ambiciosos. Quando Obama anunciou seu plano de redução de deficit, ele afirmou: 
"O pior de todos os mundos é exigir corte generalizado no Departamento da Defesa". 



 
Panetta terá de mudar as prioridades do orçamento militar americano, atualmente de US$ 700 
bilhões, para conseguir fazer cortes na profundidade prevista pelo plano de Obama. 
 
Para isso, será necessária uma mudança duradoura na filosofia das intervenções militares 
americanas. 
 
Devem ficar para trás, de vez, as ditas intervenções para "construção de nação" - estratégias 
de contra-insurgência que implicam reconstruir instituições democráticas, ao lado de escolas, 
estradas e saneamento básico, em nações como o Iraque e o Afeganistão. 
 
Como diz o analista Lawrence Korb, do Center for American Progress, a nova doutrina Obama 
deveria ser : "Nunca mais guerras terrestres, em lugar nenhum". 
 
Leon Panetta, que já era um grande defensor dos ataques cirúrgicos com aeronaves não 
tripuladas contra terroristas, deve apostar ainda mais nessa estratégia. Menos baixas, menos 
gastos, menos investimento em armamentos grandiosos. É o novo Pentágono, em uma era de 
vacas magras. 
 
Agora, resta ver se a proverbial lábia de Panetta vai ajudá-lo a convencer os "falcões" do 
Congresso a aprovar os duros cortes necessários. 
 



 
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 28 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A12. 


