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Essa é a estimativa de
quanto custou aos EUA
o combate à Al-Qaeda e
a outros grupos radicais
desde o 11 de Setembro

Roberto Godoy

A guerra ao terror custa uma for-
tuna: nos últimos dez anos, o go-
verno americano investiu cerca
de US$ 1,2 trilhão. Essa cifra to-
tal, de acordo com um pesquisa-
dor da Universidade da Defesa,
em Washington, é apenas esti-
mada – quase todos os gastos são
secretos e estão preservados sob
o selo listrado que protege os
processos sigilosos.

A agência governamental
GAO (Government Accountabi-
lity Office, ou Escritório Geral
de Contabilidade), a auditoria
da contabilidade da administra-
ção, admite gastos na faixa dos

US$ 335 bilhões só na reorganiza-
ção da comunidade das agências
de inteligência – são 13, como di-
vulga a mais conhecida delas, a
CIA, ou 19, o número citado no
relatório do Conselho Nacional
de Inteligência.

O atentado contra as Torres
Gêmeas, em setembro de 2001,
revelou a enorme fragilidade do
sistema. Os militantes da Al-
Qaeda haviam deixado claras pis-
tas. Vários indícios estavam re-
gistrados em informes que aca-
baram não consolidados e, pior,
não analisados.

O então presidente George W.
Bush iniciou o programa de reor-
ganização de acordo com regras

especiais. Criou um monstro.
Em 2010, estavam em constru-
ção 33 complexos para abrigar a
nova rede – todos formados no
mínimo por três prédios.

Havia, então, 1.271 organiza-
ções governamentais e 1.931 par-
ticulares dedicadas a produzir in-
formações, a partir de 10 mil lo-
cais nos EUA e no exterior. O nú-
mero de pessoas diretamente en-
volvidas batia em 854 mil.

O jornal Washington Post acu-
sou o governo de atuar com des-
perdício, gigantismo, ineficiên-
cia e arbitrariedade. A Diretoria
de Inteligência Interna limitou-
se a emitir uma nota discordan-
do formalmente das conclusões.

O diretor da CIA, Leon Panet-
ta, redimiu a má fama da corpora-
ção reduzindo drasticamente o
trabalho acadêmico e aumentan-
do as operações táticas, em con-
junto com as unidades militares.
O melhor resultado dessa reto-
mada da vocação da agência apa-
receu no domingo: em 44 minu-

tos, a fortificação de Osama
caiu.

Os militares chegaram em qua-
tro helicópteros Black Hawk.
Perderam um, por falha mecâni-
ca. Participaram 24 homens sem
nome, sem rosto e sem números
de série. Os agentes do Seal (si-
gla para mar, ar e terra, em in-
glês) a rigor não têm nem mes-
mo farda própria. Os integran-
tes, todos voluntários, da tropa
mais letal da Marinha america-

na, vestem, raramente, as fardas
de suas unidades de origem.
Acrescentam a elas só a insígnia
do time: um tridente.

Quando são condecorados, re-
cebem as homenagens discreta-
mente, sempre à noite, usando a
máscara de malha. E sem públi-
co. A operação conhecida mais
recente, antes do ataque em Ab-
bottabbad, ocorreu em abril de
2009, na Somália. Os soldados
do Seal chegaram pelo ar, de

grande altitude. Depois da que-
da livre e do uso da asa de pla-
neio, pousaram em um navio mi-
litar dos EUA e entraram em
ação para resgatar o capitão de
um cargueiro americano refém
de piratas. Na primeira chance,
dispararam os fuzis M4: três ti-
ros, três mortos. Nada de excep-
cional na rotina do time especia-
lizado em missões incomuns.

Acertar alvos móveis a distân-
cia é uma das habilidades dos sol-
dados. Quase todas as informa-
ções sobre a equipe são secretas.
Sabe-se que há dez grupos opera-
cionais, cada um com 156 subofi-
ciais e 27 oficiais. O treinamento
preliminar dura 15 meses. O prin-
cipal, dois anos e um mês – 20%
chegam ao fim.

Eles recebem instrução anfí-
bia, tiro de precisão, mergulho,
paraquedismo, artes marciais,
uso de armas brancas, demoli-
ção, uso de armas de fogo de vá-
rios calibres, pilotagem de heli-
cópteros e aeronaves leves. A ca-
da ano, são abertas 900 vagas.
Raramente aparecem mais do
que 700 candidatos. Em 2007,
apenas 170 foram aprovados.

O preço do terror: US$ 1,2 trilhão
● Investimento
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Al-Qaeda
já agia sem
comando de
Bin Laden
Morte de saudita tira arma de propaganda,
mas não capacidade operacional do grupo

US$ 335 bi
é a quantia gasta na reorganiza-
ção da comunidade das agências
de inteligência dos EUA

WASHINGTON

Com Osama bin Laden fora de
cena, cresce o debate sobre o
futuro da organização que ele
fundou e liderou por duas dé-
cadas, a Al-Qaeda. Para analis-
tas, a ideologia irradiada pelo
grupo a radicais de todo o
mundo perde força sem a figu-
ra carismática do líder. No en-
tanto, a morte do saudita, que
já estava afastado do coman-
do operacional da Al-Qaeda,
teria pouco impacto na capaci-
dade militar da organização.

O primeiro na linha de suces-
são da rede terrorista é o egípcio
Ayman al-Zawahiri. Ex-integran-
te da Irmandade Muçulmana, Za-
wahiri é o principal teórico da Al-
Qaeda e, segundo os EUA, teria
proposto a Bin Laden os ataques
de 11 de Setembro. Além de “vi-
ce” do grupo, ele é também o nú-
mero 2 na lista dos mais procura-
dos do governo americano e esta-
ria em território afegão.

Há ainda outras figuras impor-
tantes no “segundo escalão” da
rede montada por Bin Laden.
Khalid al-Habib é considerado
um dos comandantes da rede ter-
rorista no território afegão. No
Norte da África, Abou Mossab
Abdelwadoud comanda a Al-
Qaeda do Magreb Islâmico, en-
quanto Nasser al-Wuhayshi te-
ria o mesmo posto na Al-Qaeda
da Península Arábica. O america-
no Adam Gadahn é um dos che-
fes da rede na Somália.

Segundo interrogatórios fei-

tosna base americana de Guantá-
namo, divulgados há duas sema-
nas pelo site WikiLeaks, Bin La-
den passou o comando da Al-
Qaeda a um conselho de jihadis-
tas logo após o 11 de Setembro. A
decisão teria sido tomada antes
de ele se esconder nas monta-
nhas de Tora Bora.

Para o analista Max Boot, do
centro de pesquisa Council on
Foreign Relations, de Washing-
ton, as “filiais regionais” da Al-
Qaeda no Norte da África e no
Oriente Médio já operavam de
forma independente em relação
a Bin Laden. “Sua morte é uma
derrota simbólica, mas não fatal
para a rede islâmica. No máxi-
mo, poderá levar ao declínio da
Al-Qaeda e à emergência de ou-
tras organizações concorren-
tes.”

Boot afirma que grupos como
o Lashkar-i-Taiba, responsável
pelos atentados de 2008 em
Mumbai, ou o Taleban paquista-
nês, acusado de matar a ex-pre-
miê Benazir Bhutto, em 2007, po-
dem tentar preencher o espaço
antes ocupado pela Al-Qaeda.

O jornalista britânico Jason
Burke, autor de Al-Qaeda: a verda-
deira história do radicalismo islâ-
mico (Editora Jorge Zahar), con-
corda com a avaliação de Boot.
Segundo ele, a Al-Qaeda foi cria-
da para ser um “guarda-chuva”
capaz de concentrar grupos radi-
cais jihadistas que atuavam no
mundo árabe nos anos 90.

“Isso funcionou por algum
tempo, mas as principais organi-

zações regionais – Al-Qaeda na
Península Arábica, Al-Qaeda no
Magreb e Al-Qaeda no Iraque –
são independentes da liderança
central”, diz Burke. De acordo
com ele, essas organizações ti-
nham “raízes em aspectos locais
e históricos específicos”. “A
aliança delas com a Al-Qaeda
era, geralmente, uma questão se-
mântica.”

No entanto, o que fez de Bin
Laden uma marca na política in-
ternacional foi menos sua capaci-
dade militar e mais a habilidade
do saudita em espalhar a mensa-
gem do terror islâmico pelo mun-

do. Nesse aspecto, dizem espe-
cialistas, a morte do líder repre-
senta um importante revés para
a Al-Qaeda.

Guerra de ideias. “O maior su-
cesso de Bin Laden foi fazer sua
interpretação do Islã radical
mundialmente conhecida”, afir-
ma Burke. Ele explica que, nos
anos 90, havia outras formas de
pensamento fundamentalista is-
lâmico, mas, por meio da propa-
ganda, o militante saudita conse-
guiu tornar a sua versão “domi-
nante”, criando uma “subcultu-
ra jihadista”.

O psiquiatra forense Marc Sa-
geman, que trabalhou na estação
da CIA no Paquistão nos anos
80, afirma que a Al-Qaeda dei-
xou de ser uma organização cen-
tralizada após os atentados do 11
de Setembro para se transfor-
mar em uma “fonte de inspira-
ção” a radicais islâmicos, de bair-
ros sunitas em Bagdá a ciberca-
fés em Manchester.

Os atentados de Madri, em
2004, e de Londres, em 2005, co-
metidos por muçulmanos com
cidadania europeia que nunca ti-
veram contato com a cúpula da
rede de Bin Laden, seriam exem-

plos do novo papel da Al-Qaeda.
O nome do livro de Sageman re-
sume sua teoria: Leaderless Jihad
(“Jihad sem líder”, em tradução
livre).

O analista Heni Ozi Cukier, da
faculdade ESPM, de São Paulo,
afirma que as questões ideológi-
cas e operacionais do grupo ter-
rorista não podem ser separa-
das. “Quem dá o poder à ideolo-
gia é a base, a organização”, expli-
ca. “Os vídeos da Al-Qaeda distri-
buídos na internet tinham lições
de islamismo, mas também de
como montar uma bomba.” /

AFP, NYT E EFE

Em campo. Tropas especiais socorrem afegão em Kandahar

���������

���(3���������������
����
���������*�����*����4�4����
��6����������������

!6-�:=F-!8�K��

�1�9
��

�,�%1+�
�
+�"1��:���

�1;���
��"����

�<+%�

���

�)��� �����

	(���
�����

�����	��

���

�$%������#	

 �!"���#	

)����

�*4�=2>
�7
�*�
���@&!��L��
�=!68!���
>�M��:��5�
�=:�6!N�OC�

+��2��+4���
.)��=A!.!�6�)
5�.�6A��A!9�6>�
5���=9�.
I)@9!8�.��
&!��M:!8�.

�*4�+4�*
�7?�@A�
�@5�=�5�
��/I��5�
6��!=�I)�

�����7����
-�!�8"�-��5�
.�:)=�6O��5��&!6
��5�6����..)9!)
8�9�65�.
9!�!>�6>�.

+4��������
�����6>=���
:=)������
:�A�=6��5��!=C

+��4��1�2��
8"�-��5�
���6�?�9�6>��
�=�?�>�)�&�9&�
��=���>�I)���9
�A!P�.�6���>�Q6>!8�

������B���
�7�42>�2�
�@5�=�5�
��/I��5��6�
��6@6.)���F=�&�

�*�4�+���*
�*�������4�
�@5�=�5�
��/I��5��6�
9�:=�&�!.�Q9!8�

�>����7?A2���
-��	�����?� �	�!��R����
��3�����
�	
%
��������
������	
�&�����	
�

B2�����7�*�*
L��������	���
���������	�
������	
�	
����0

�������7�24C��D4�2
��S��%�%
��+���������
�)���������/�
�� 
(
�	

��
���T
��	����/I�
	�

���>2��*���712��
���
���������
��
*�����%���
'���
��������������������
���R������������
��
�9'	��

���*���
���
)��	���(�� ���	
�������
��	
��
����	����������
��
������	��(���	
��
����

���!� �%!�� �&9"��� 

���	
�
:�����(����	������

������
������%
�������
�����
����/�
�U�&�����	
����S����K�2

�
��������	�����
)�����	
���������
��	�

!V�
�������3	
�
��
*������
	����#����.��	���

��
���������
����������
-����	����S������%����

��%�'�����
��������(
����
���	'��	��	
�0�

�	���

-����	��	�����
�����%����

��
�������
���������
�	
��(����
����������
�	
�N����E��
�����B

� � � �

�
�

�
�1�!"% �

� ����,:%� 

�����
�������
�
-��	����
��/I�
	��
��200

�

�	����
��	)��	�

�	����
���;���	�

���
��������;���

TYLER HICKS/NYT– 9/12/2010

���


$���	�
���-����,��������(����
�	�������
���������
���E��


� ���� ���� �� �	 �� ���� �	 ������
�

$��(�������	��	
�
�	
�����#������	
��
	����
�����������
��������=�������
7������	�����������00��

�
	2�	�F����	�����
����������	���#��
����	����������(�E��
����<��������
�(	��
�����

=���2�	������
?�����������
�	
(�������
�6����������
�	�������	
�	�

G�
��E��
�����27�	��
�����
��E����
��
�������

��6��������
E�
	
�	����-���
,�������	���
������
����
����	�����	
������	�H���

��(��H������

1��	
��	
��
	����;����
�����
���	
����
	�6����
(������	�

�-���
,������
	������
������
��
����H�	���
��27�	��

��2�	���	
�	
�����#��
��

���������

1��	
�����
�
������
I�	�
����������

8�0���	�����	��
����"�	�
/��	���(�����<�
����	��	��������
�����27�	��

$�������
����	
		�	�E����	������
���	�	�	�

�H�	�����
��������0���
��	���
�

$��I�����
�	
���	����	(	
�	
�����
�0�������))J4

5������,�	�&�
=�����	�

��������������������

;���������
)'��
���	��)4C)

<���������
���������

����

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A14.
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