
O custo da guerra no Iraque foi
maior que o Produto Interno Bru-
to (PIB) de muitos países. O Pentá-
gono destinou cerca de US$ 770
bilhões desde 2003 às operações.
Mas para chegar a uma soma to-
tal, é preciso ainda contabilizar o
custo da ajuda americana ao país,
aos feridos e aos veteranos.

No fim de 2010, os Estados
Unidos gastaram cerca de US$ 32
bilhões em assistência médica
aos feridos e em aposentadorias
por invalidez, que para os vete-
ranos são vitalícias. No total, a
guerra produziu cerca de 1,25
milhão de veteranos. Além de-
les, desde a invasão americana
ao país, em março de 2003, ao
menos 126 mil civis iraquianos
morreram devido ao conflito, se-
gundo Neta Crawford, professo-
ra da Universidade de Boston.
Dados da ONG Cost of War mos-
tram que os custos totais devem
passar de US$ 4 trilhões.

Somam-se a estes números 20
mil soldados e policiais iraquia-
nos e mais de 19 mil insurgentes.
A organização britânica IraqBo-
dyCount.org calcula que as per-
das civis são contabilizadas entre
104.035 e 113.680 desde 2003.

Para os Estados Unidos, o
drama pode ser medido pelos

números. O país perdeu nada
menos que 4.484 soldados, sen-
do 3.500 em combate. Cerca de
32 mil militares ficaram feri-
dos, de acordo com os números
do Pentágono. O Reino Unido
perdeu 179 soldados. Também
faleceram outros 139 militares
de outras nacionalidades.

Cerca de 1,75 milhão de ira-
quianos estão refugiados em paí-
ses vizinhos ou foram forçados
a se deslocar dentro de seu pró-
prio país, segundo a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU).

Uma das grandes diferenças
entre essa guerra e outras já
travadas pelos americanos é o
fato de o país não trabalhar
mais com serviço militar obri-
gatório. “Na guerra do Vietnã
muitos foram obrigados a parti-
cipar, o que gerou grandes ma-
nifestações. Agora, os solda-
dos que estavam no Iraque fa-
zem parte do corpo efetivo do
exército americano”, afirma
Heni Ozi Cuckier, professor da
ESPM, especialista em confli-
tos internacionais.

Por isso, trazer o exército pa-
ra casa não será tão caro quan-
to imaginado. “É como deixar
uma máquina, que antes consu-
mia alimentos, moradia, saú-
de, parada”, explica.

Por outro lado, calcula-se
que os EUA ainda terão de fa-
zer grandes desembolsos por
conta da guerra. Linda Bilmes,
professora da Universidade de
Harvard, acredita que os cus-
tos médicos e de aposentado-
rias de 2011 a 2055 para os vete-
ranos serão de US$ 346 bilhões
a US$ 469 bilhões.

No início da operação Liber-
dade Iraquiana, foram mobiliza-
dos 150 mil soldados america-
nos no país e outros 120 mil fica-
ram apoiando a operação a par-
tir do exterior. Também partici-
param da invasão mais de 40
mil soldados britânicos.

O número de soldados foi
caindo progressivamente para
165 mil no fim de 2006. Em se-
tembro de 2010, a operação che-
gou ao fim, mas 50 mil solda-
dos americanos permaneceram
no país antes da retirada das tro-
pas neste mês. ■ Com AFP

O cientista político afirma que
vários países ganharam com
a guerra do Iraque, menos os
Estados Unidos, que amargam
os altos custos da ocupação,
sem conseguir retorno na área do
petróleo ou mesmo na difusão da
ideia de sociedade democrática.

Afinal, quem ganhou
com a Guerra no Iraque?
Vários países, menos os Estados
Unidos. A exploração de poços de
petróleo foi para várias empresas
da China, Rússia, França e
Turquia, por exemplo. Alguns
desses países foram contra
a guerra. Os americanos só
conseguiram participar de duas
concessões. Muitos falam que a
guerra foi por causa do petróleo,
mas acredito que o objetivo
não era colonizar o Iraque.

Se não foi pelo petróleo, qual
o propósito da ocupação?
Em todo o processo de ocupação,
os americanos ficaram sujeitos às

discussões com as lideranças
locais. Eles foram para o país
por questões de segurança
e por questões geopolíticas.
Queriam a oportunidade
de transformar o Iraque em
democracia e que o país servisse
de modelo para outros na região.

Isso também não deu certo?
Não, porque a criação de uma
democracia não acontece com
o uso da força, é um processo
lento e difícil. Outro problema
foi a questão da ruptura da
identidade nacional iraquiana.
Os americanos acreditavam
que a população do país tinha
uma identidade única. Mas com

a guerra, o país foi dividido entre
sunitas, xiitas e curdos, que são
identidades religiosas e sectárias.
Isso vai acontecer em outros
países que passaram pela
primavera árabe. Por exemplo, a
Líbia tem um regionalismo forte e
é formada por mais de 140 tribos.

Já é tempo de as empresas
voltarem ao país?
A saída dos americanos traz
mais estabilidade por não ter um
garantidor para o frágil equilíbrio
de poder entre as três facções do
país. Exportar tudo bem, contanto
que se pague. Agora ir até lá e
montar uma filial e expandir com
participação local é arriscado.
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Custo da guerra dos
EUA no país iraquiano
passa de US$ 4 tri
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PSDB faz balanço crítico do governo

QUATROPERGUNTASA...

“

José Cruz/ABr

Professor da ESPM, especializado
em conflitos internacionais

Esse número considera, além dos gastos com o conflito,
ajuda humanitária, assistência médica e aposentadorias

...HENI OZI CUCKIER

Na guerra do
Vietnã muitos
foram obrigados
a participar, o que
gerou grandes
manifestações.
Agora, os soldados
que estavam no
Iraque fazem parte
do corpo efetivo do
exército americano

Heni Ozi Cuckier
Professor da ESPM

O PSDB divulgou ontem um balanço crítico do governo Dilma Rousseff.
No documento, de 13 páginas, os tucanos afirmam que a política
econômica da presidente é uma continuação do que fez
o ex-presidente Lula. “Os juros dos títulos brasileiros, apesar
de alguma redução, ainda são os mais altos do mundo. A política
cambial continua errática, agora com menos credibilidade”, diz o texto,
assinado pela executiva nacional da sigla, presidida por Sérgio Guerra.

“Dopontodevista
econômico,o riscodo
Iraqueaindaégrande

JalalChaya: “Brasil tema
chancedeserumdosmaiores

exportadoresparao Iraque
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 dez. 2011, Primeiro Caderno, p 7.
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