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PREFÁCIO 

A preocupação com o "limiar crítico" das despesas de segurança, 

particularmente no tocante aos países em desenvolvimento, é o tema 

central do livro de hes Martins. 
O tema é de candente oportunidade, particularmente a partir da 

ótica dos países em desenvolvimento. É que no atual momento as 

despesas armamentistas das superpotências tendem a se estabilizar, 

senão mesmo a declinar, enquanto continua ascendente o dispêndio 

dos países subdesenvolvidos, mormente das nações novas, que vêm 

na aquisição dos meios de violência sua libertação contra a violên-

cia alheia. 
No caso dos Estados Unidos, as despesas de segurança, que 

haviam atingido cêrca de 48% do Produto Nacional Bruto, ao fim da 

II.a Guerra Mundial, declinaram ràpidamente no após guerra, ascen-

dendo depois a 12%, durante a Guerra da Coréia, para situarem-se 

agora num nível de 7,7%, a despeito das ásperas demandas da Guerra 

do Viemam. Na União Soviética, o dispêndio armamentista vem se 

situando, mais ou menos estàvelmente, num nível de 12% do Pro-

duto Nacional Bruto. 
Se se materializarem as perspectivas de "détente", da reunião 

do SALT (Strategic Armaments Limitation Talks) é possível que 

assistamos a uma parada na corrida armamentista nuclear das super-

potências, conquanto os esforços de nuclearização da França, China 

e talvez 1ndia, continuem a aumentar os riscos da proliferação. 
O panorama é mais melancólico no tocante aos países em desen-

volvimento, cuja vasta maioria está em fase de crescente armamen-

tismo. Para as nações novas da África, o investimento militar é forma 

de afirmação da independência recém conquistada. No Oriente Mé-

dio, o conflito entre Israel e os países árabes canaliza vastas somas 

para as despesas militares, sendo que em Israel mais de 40% do 

orçamento e no Egito quase tôda a receita cambial estão empenhadas 

no orçamento da defesa. Na Ásia, o elemento estimulante do arma-

mentismo são as reverberações do conflito vietnamês, o receio do im-

perialismo chinês e a inimizade entre Índia e Paquistão. 
Na América Latina, onde a urgência de desenvolvimento econô-

mico e a ausência de conflitos internacionais tornariam natural maior 
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prudência em investimentos militares, as faúlhas do conflito ideoló-
gico, em suas manifestações de terrorismo urbano e contestação sub-
versivas, reforçaram as pretenções do "estabelecimento militar" a uma 
alocação maior dos recursos orçamentários e cambiais. Na maior parte 
das vêzes, a resposta é desproporcional ao desafio, de vez que o equi-
pamento comprado, obedecendo aos anseios de modernização (aviões 
supersônicos "Mirage" e balísticas navais) não é certamente ajustado 
ao tipo de desafio existente, a saber, a contestação interna de tipo 
subversivo, que exigiria sobretudo, pequenas unidades de grande mo-
bilidade, com poder de fogo convencional. 

Segundo parece, a propensão armamentista dos países em desen-
volvimento independe de sua postura em matéria de organização po-
lítica. Existe armamentismo na China comunista, como no Egito e 
Cuba socialistas, como na Tailândia capitalista ou no Peru social-
-militarista. 

Repontando, como reponta, em diferentes países, de diferentes 
ideologias, e de distintas fazes de desenvolvimento, a propensão arma-
mentista não é explicável em *mos de motivações econômicas. 

Tradicionalmente, se procurava explicar o armamentismo como 
resultado de uma conjugação de interêsses do complexo industrial-
militar, em função de três fatôres: a indústria bélica como fator de 
pleno emprêgo econômico, como estimulante do desenvolvimento 
tecnológico e como geradora de exportações necessárias ao balanço de 
pagamentos. Entretanto, o problema é menos simples do que parece. 

Sob o ponto de vista de manutenção de alto nível de atividade 
econômica, o armamentismo é desnecessário. Graças ao Keynesianis-
mo, conhecem-se hoje várias técnicas de manipulação de despesas 
públicas e ativação do consumo privado, que possibilitariam manter 
pleno emprêgo, independentemente do nível de despesas de segurança. 
Japão e Alemanha, com reduzido dispêndio de segurança consegui-
ram ter no pós-guerra menos desemprêgo e mais ritmo de cresci-
mento que os Estados Unidos e Inglaterra, fortemente onerados 
por responsabilidade de defesa. Haveria sem dúvida gigantescos pro-
blemas de transição de uma economia armamentista para uma economia 
pacífica, de vez que a demanda militar absorve recursos de natureza 
especializada, habitualmente concentrada em alguns poucos estabele-
cimentos fabris, tratando-se, como se trata de uma demanda habi-
tualmente maciça e sob inteiro contrôle governamental. Mas não há 
dúvida que mesmo num país em que as despesas militares representam 
7,7% do Produto Nacional Bruto e 10% da mão de obra empregada, 
como nos Estados Unidos de hoje, existem vastas áreas de dispêndio 
público que poderiam preencher as brechas deixadas pela redução de 
despesas de segurança; programas espaciais, investimentos na renova-
ção e modernização urbana; educação; programas de combate à polui-
ção e mesmo, auxílio a países subdesenvolvidos. 
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Note-se, aliás, que a teoria marxista, segundo a qual a economia 
norte-americana necessitaria do dispêndio militar não encontra base 
fatual. Segundo faz notar Adam Yarmolinsky em seu recente e impor-
tante estudo "The Military Establishment" as taxas de desemprêgo 
nos Estados Unidos eram menores em 1964 e 1965, antes da escalada 
armamentista provocada pelo conflito do V ietnam do que em 1967 
e 1968, quando as despesas militares chegaram a alcançar 9,5% do 
produto Nacional Bruto. A aplicação, em 1964, de técnicas Keyne-
sianas de redução de impostos para estimular o consumo e investi-
mentos civis exerceu um efeito ativador muito superior econômica e 
socialmente ao que teriam programas armamentistas, que são hoje, 
aliás, objeto de violenta contestação, em decorrência da prioridade 
social atribuída aos programas de combate à pobreza, à poluição, e 
à deterioração urbana. 

O segundo argumento é mais ponderável. A necessidade de 
constante inovação, a concentração em problemas específicos, a im-
portância de conseguir resultados dramáticos, fazem com que o dis-
pêndio militar traga expressiva contribuição ao desenvolvimento tecno-
lógico. É duvidoso que inventos como o motor a jato, o radar, os 
satélites de comunicação e supervisão experimentassem o espetacular 
desenvolvimento que tiveram, não fôssem os objetivos militares coli-
mados. E é sabido que a engenharia nuclear se desenvolveu em função 
da produção de bombas atômicas, podendo a eletricidade termo-nuclear 
ser considerada simples sub-produto. As instituições militares têm sido 
uma das fontes principais de financiamento da pesquisa acadêmica. 
Nos Estados Unidos por exemplo, o Departamento de Defesa respon-
dia, em 1954, por 10% do dispêndio governamental em apoio à 
pesquisa universitária, particularmente, nas ciências físicas. Essa per-
centagem declinou hoje, para cêrca de 30% mas ainda assim é funda-
mental em alguns campos, como a eletrônica, a física dos estados 
sólidos, a física nuclear e a ciência de computadores. 

Menos sujeitos à crítica e verificação de custos e resultados, os 
orçamentos de defesa podem adotar atitudes mais ousadas no finan-
ciamento de rápidos avanços tecnológicos em setores específicos. 

Resta saber, entretanto, se a contribuição do armamentismo para 
o desenvolvimento tecnológico é um preço demasiado a pagar pela 
subtração de recursos às atividades imediatamente ligadas ao bem-estar. 
Essa pergunta é tanto mais relevante quando surgem, mesmo nas 
sociedades mais avançadas, dramáticos reclamos quanto à "qualidade 
da vida", seja pela existência de bolsões residuais de pobreza, seja 
pela ameaça da poluição, seja pela deterioração urbana produzida 
pela massificação da Megalópolis. Mas há outras distorsões na pes-
quisa de inspiração militar. Acentua-se mais a pesquisa (à busca de 
resultados imediatos) que o ensino; cria-se uma tendenciosidade em 
favor das ciências físicas, comparativamente às biológicas e sociais; 

XIII 



geram-se instrumentos cruéis de destruição, sem aumento do grau de 
sensibilidade social e política, tema que motivou a recente revolta 
universitária nos Estados Unidos contra a pesquisa académica finan-
ciada pelo Departamento de Defesa. E o descompasso entre a física 
e a ética. E existem ainda vastos temas tecnológicos a explorar que 
não necessitam de ulterior inspiração militar: a conquista espacial, 
por exemplo, a exploração submarina, e a biologia molecular que 
pode desvendar o segrêdo da vida. 

O terceiro fator explicativo da indústria bélica é sua contribuição 
para o balanço de pagamentos. Os armamentos representam hoje boa 
parcela do comércio mundial. Os quatro principais exportadores são 
os Estados Unidos, com vendas da ordem de aproximadamente 2 bi-
lhões de dólares anuais, a União Soviética, com cêrca de metade dessa 
quantia, a França, com cêrca de 700 milhões e a Inglaterra com cêrca 
de 400 milhões. Sem negligenciar a importância dessa contribuição, 
cabe lembrar que as vantagens comerciais são ilusórias: boa parcela 
dos fornecimentos de armas americanas são doações ou financiamentos 
em térmos concessionais quase sem expectativa de pagamento, ou na 
esperança de recompensa puramente política. 

A União Soviética enfrenta o mesmo problema, parecendo im-
provável, por exemplo que obtenha ressarcimento econômico dos seus 
gigantescos investimentos militares no Egito (estimados em 3 bilhões 
de dólares). Trata-se de uma operação política, de construção de uma 
área de influência, e não de uma operação rentável de exportação. 

No tocante à Inglaterra e sobretudo a França, a qual tem sido 
o mais bem sucedido "marchand de cannons" da atualidade a contri-
buição positiva de exportação de armas para a balança de pagamentos 
é bastante mais pronunciada do que no caso das super-potências. Mas 
em hipótese alguma constituiria motivação adequada para um "boom 
armamentista". 

No tocante aos países desenvolvidos, o que se pode dizer em 
suma é que as explicações tradicionalmente apresentadas para o arma-
mentismo, se tem alguns aspectos válidos, refletem de outro lado, 
apreciações distorcidas da realidade. Nem o pleno emprêgo, nem o 
desenvolvimento tecnológico, nem a viabilidade do balanço de paga-
mentos dependem fundamentalmente do dispêndio militar. 

Essas considerações são a fortiori muito mais válidas para os 
países sub-desenvolvidos, onde os recursos são menores e os problemas 
humanos mais prementes. 

Para éles, o limiar crítico de que nos fala hes Marfins, além do 
qual o dispêndio de segurança assume aspectos francamente negativos 
é atingido muito mais ràpidamente. Sob êsse aspecto, o deslanche 
recente de ú'a mini-corrida armamentista na América Latina, tradu-
ziria na compra de aviões supersônicos e fragatas com refinamentos 
eletrônicos e balísticos, é bastante melancólico, até porque relativa- 
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mente irrelevante sob o ponto de vista da segurança. O problema 
real desses países é interno — contestação subversiva e guerrilhas 
revolucionárias — e o equipamento exigido bastante menos dispen-
dioso e sofisticado: helicopteros, aviões-transpotre, armas automáti-
cas leves, veículos anfíbios. Mesmo o policiamento do mar de 200 
milhas — iniciativa latino-americana mais fértil em orgulhos e con-
flitos que em rendimentos econômicos — melhor poderia ser condu-
zido por aviões sub-sônicos e barcos-patrulha do que por equipa-
mento naval e aéreo altamente sofisticados e mais adequados à 
hipótese de guerra externa. 

Isso não implica em desconhecer a importante contribuição que 
estabelecimento militar tem desempenhado e pode desempenhar na 

América Latina. Cabe-lhe a importante missão de promover a inte-
gração nacional, de manter a ordem exigida pela continuidade do 
desenvolvimento, de contribuir para a administração pública e para 
a purificação administrativa de emprêsas de Estado — tarefa para 
a qual estão freqüentemente mais equipados que a tradicional classe 
política, graças ao senso de disciplina, à menor propensão demagógica 
e à qualidade do recente treinamento militar, voltando para a logística, 
planejamento e artes mais complexas de administração. 

Se vários dos regimes militares recentes na América Latina têm 
um saldo positivo a seu favor, na tarefa de reconstrução nacional, 
importa mais que nunca atentar para o "limiar crítico" das despesas 
de segurança para evitar grave desperdício de recursos em desfavor 
do desenvolvimento econômico e social. As direções naturais do 
esfôrço militar parecem claras: enfatizar as operações de educação, 
treinamento e pesquisa, os investimentos em logística de comunicação 

transporte, a fixação de núcleos nas fronteiras, o desenvolvimento 
tecnológico da indústria pela sub-contratação de equipamento. E no 
campo mais específico de segurança, o treinamento intensivo contra 
as ameaças reais: a guerrilha revolucionária e o terrorismo urbano. 

O livro de Ives Martins é uma contribuição útil ao debate dêsses 
problemas, que devem ser discutidos com coragem para enfrentar 
tabus, objetividade para evitar preconceitos e serenidade para inter-
pretar os fatos. Pois que a boa regra de planejamento é sempre "aceitar 
os fatos, para resistir à fatalidade". 

ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS 
São Paulo, junho de 1971 
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APRESENTAÇÃO 

O homem é um ser pacífico, que nunca viveu em paz. 

Desde que foi criado, a guerra é componente indesligável de 
sua história. 

A análise dos gastos para a guerra e para a paz constitui a essên-
cia do presente trabalho, dividido em quatro partes. 

A introdução visa delimitar o campo de estudo e de pesquisa. 

Os quatro capítulos da segunda parte são, a rigor, o centro, sob 
prisma da Ciência das Finanças, da tese que busca encontrar os 

níveis ideais dos dispêndios de defesa para efeitos de desenvolvimento 
econômico e tecnológico, razão pela qual poderia também chamar-se 
"teoria do limite crítico das despesas de segurança". 

A terceira parte apresenta um exame da interdependência, depen-
dência e independência do desenvolvimento econômico e tecnológico 
da humanidade, face às despesas em questão. 

Finalmente, nas conclusões, mero posicionamento do autor pe-
rante o desencadeamento do processo humano, procura-se visualizar 

futuro das nações e as implicações dos referidos gastos no seu 
destino. 

IVES GANDRA DA SILVA MARTINS 
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INTRODUÇÃO 



CONCEITO DE SEGURANÇA PARA AS 
FINALIDADES DO PRESENTE TRABALHO 

"Todavia, a preparação racional das instituições militares 
permanentes de terra, mar e ar, pode exercer ação econô-
micamente fecunda em tempo de paz, além de servirem 
de núcleo especializado para a técnica de defesa nacional 
em caso de agressão estrangeira". 

ALIOMAR BALEEIRO —  Uma Introdução à Ciência das 
Finanças — Ed. Forense — 1969, pág. 87. 

O Instituto Internacional de Investigação para a Paz 

1.1 Em novembro de 1970, o Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI), que é dirigido por um dos mais brilhan-
tes economistas da atualidade, o Dr. Gunnar Myrdall, publicou o se-
gundo anuário sôbre armas e desarmamento, revelando que alguns 
países gastaram, entre 1968 e 1969, aproximadamente 70% dos seus 
orçamentos em assuntos militares. 

O livro em que se faz uma análise pormenorizada das tendências 
incentivadoras de despesas militares, informa que, malgrado os va-
lôres terem se mantido constantes em 1969, os três anos, que o ante-
cederam representaram acréscimo de 30% sôbre 1965, valôres que 
só se aproximaram daqueles, ao tempo dos dois grandes conflitos ar-
mados vividos pela humanidade. 

É, portanto, temática das mais importantes, no campo da Ciên-
cia das Finanças, o estudo destas despesas, já que as mais densas 
nos orçamentos nacionais e, em decorrência, as que mais promovem 
o desenvolvimento econômico e tecnológico de larga escala, pelo 
menos em relação aos países evoluídos ou que dêles se aproximem 
face ao volume de recursos movimentados. 

E evidente que países existem, hoje, pràticamente sem orçamen-
tos militares, como o Japão e a Alemanha, onde o desenvolvimento, 
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nos dois campos, é obtido em alto nível, sendo, todavia, como exa-
minaremos no corpo do presente trabalho, lacunosos certos impor-
tantes setores cuja evolução está diretamente relacionada aos gastos 
de defesa. 

No Japão, aliás, os "três Princípios Básicos para a) Produção 
e Desenvolvimento de Equipamentos; b) Manutenção da Indústria 
Bélica; c) Promoção de Pesquisas e Desenvolvimento", publicados 
em 16 de julho de 1970, ressaltam a necessidade de suprirem-se tais 
vazios, merecendo de HANSON BALDWIN, em artigo publicado no 
New York Times, sob o título "Japão: Renasce Indústria Bélica", 
o seguinte comentário: 

"Os argumentos econômicos — e possivelmente políticos 
— defendidos pelos industriais levaram à publicação em 
julho do corrente ano de um Manual baseado na premissa 
segundo a qual o poderio militar da nação depende do seu 
poderio econômico e industrial. O objetivo das normas é 
promover uma política de maior independência da política 
de defesa. O documento exorta a nação a abandonar as 
aventuras econômicas ligadas ao capital estrangeiro nos 
futuros contratos de defesa e a promover pesquisas e aper-
feiçoamentos nacionais, encorajando maior e mais sadia 
competição entre a indústria japonesa". 

No presente trabalho, todavia, faremos referência muito ligeira 
às nações sub-desenvolvidas ou politicamente inexpressivas, onde os 
elevados dispêndios defensivos não correspondam a uma promoção da 
economia e da técnica, já que circunscritos à manutenção de grupos 
casuísticos no poder, normalmente com armas importadas e sem 
"know-how" absorvido, pois fora do objetivo específico da tese, que 
nos propusemos abordar. 

Preconceitos dos doutrinadores clássicos 

1.2 Entre os doutrinadores clássicos, contudo, as despesas mi-
litares sempre foram vistas com grandes restrições, já que relaciona-
das com a guerra, merecendo de J.B. Say, no seu tratado sôbre 
Economia Política, segundo citação de Smithies Y Butters (Lecturas 
sôbre Política Fiscal — 1959, Madrid, pág. 8), a seguinte aguda 
crítica: 

"As autoridades militares japonesas contestam a denominação "Manual", conforme escla-
recimento prestado ao autor dêste livro" 
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"eitos están muy dispuestos a intervenir en todo arreglo 
político y a concebir projectos gigantescos, que conducen 
a veces a la desgracia, a veces a la gloria, pero siempre a 
un estado de inopia financiera; a hacer la guerra y a exci-
tar a otros a hacerla; a subvencionar a agentes mercena-
rios y traficar con la sangre y la conciencia de la Humani-
dad; haciendo dei capital, que debiera ser el fruto de Ia 
virtud y la laboriosidad, el premio de la ambición, de la 
soberbia y de Ia perversidad". 

David Ricardo, no "Principies of Political Economy and Taxa-
tion, pág. 244 (The Works and Correspondence of David Ricardo, 
1951 — Cambridge)", da mesma forma, reproduzindo os preconcei-
tos de Adam Smith, declara: 

"Si para el pago de los gastos de guerra durante un afio 
el Estado recibe veinte millones por medio de un emprés-
tito, son veinte millones que se retiran dei capital procluc-
tivo de la nación", 

muito embora conclua Stuart Mill (El presupuesto nivelado de Jesse 
Burkhead — The Quarterly Journal of Economics — 1954): 

"que el hecho de que el Estado recurra ai crédito es per-
judicial si destruye capital que de oiro modo hubiera po-
dido utilisarse para empleos prodzíctivos. No obstan-
te, encuentra paradójico que en estos mios de destrucción 
de capital — sobretodo en afios de guerra — exista una 
innegable prosperidad". 

A verdade, todavia, nas referências clássicas dos consagrados auto-
res, que viam nos pressupostos nivelados a estabilidade econômica e 
financeira das Nações (hoje merecendo um reestudo, pela preocupa-
ção de todos os países na busca de um real equilíbrio orçamentário, 
como a melhor forma de progresso), as despesas militares represen-
tavam, normalmente, os fatores de desajustes incômodos e perturba-
dores de tôdas as programações, porque não a desvinculavam, face à 
história e a vivência, das guerras entre os povos. 

Nlodificação do pensamento atual 

1.3 Entre os tratadistas mais próximos, porém, os preconceitos 
desapareceram. Não foram, entretanto, substituídos pela importância 
que se deveria dar, no campo da Ciência das Finanças, às despesas 
militares. 
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Wagner, em seu "Tratado de Ciência das Finanças", se lhes 
refere, como um "mal necessário", que visa uma "finalidade de po-
tência", a qual acarreta "monstruosos sacrifícios" às economias na-
cionais. 

Produzem, não obstante, "efeitos da mais alta utilidade". 
Jeze, nas "Finanças da Guerra da Inglaterra" à pág. 54 e 55, ed. 

1915 — Paris), após o exame da necessidade dos gastos de defesa 
para a preservação dos valôres da humanidade, conclui: 

"Eis o espetáculo que em diferentes períodos de sua his-
tória ofereceram a França e a Inglaterra ou que oferecerão 
os Estados Unidos, as mais livres democracias do mundo". 

Em seu livro "Principios de Hacienda Pública", o Prof. Gabriel 
Franco, Catedrático da Universidade de Pôrto Rico (Ed. Derecho Fi-
nanciero — 1967 à página 43), ressalta a sua importância, principal-
mente em tempo de guerra, como fator de implantação de novas regras 
econômicas e financeiras: 

"Los conflitos armados influyen de una manera indiscuti-
ble en el aumento de los gastos dei Estados y de las cor-
poraciones locales, y también en los ingressos. No hay 
ningún fenomeno social que haya influido tanto en la 
história de la Hacienda Publica". 

O certo, todavia, é que tôdas as implicações desta importância 
ainda estão para merecer estudos mais cuidadosos dos economistas, 
financistas e juristas, que se dedicam à Ciência das Finanças. 

Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Decorrente 

1.4 Inúmeras são as espécies de desenvolvimento, que as des-
pesas militares acarretam, como a maior tranquilidade nacional decor-
rente da não improvisação na defesa (Wagner — Tratado de Ciência 
das Finanças), a cultura da fôrça e da saúde, na juventude masculina, 
que aprende a ser pontual, disciplinada, limpa, reta (Baleeiro — Uma 
Introdução à Ciência das Finanças), a integração e proteção dos países 
de grandes extensões, como no Brasil, através da proteção aos índios, 
correio aéreo, estudos oceanográficos, construções de faróis e muitas 
outras não supridas pelas demais atividades do Estado. 

O incremento à economia e à tecnologia, entretanto, constituem 
seus dois aspectos mais importantes, seja em tempo de paz, seja em 
tempo de guerra, quando não totalmente destrutivas. 
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Apesar dos desastres de tôda a ordem e natureza que, aparente-
mente, as guerras acarretam para as nações derrotadas (e não são 
poucos os que contestam esta afirmação baseados em exemplos da 
atualidade onde a interdependência dos Estados facilita a recuperação 
dos vencidos), de um ponto de vista global, as guerras têm permitido 
uma intensa atividade econômica e tecnológica, ao ponto de J. M. 
Keynes em carta aberta, que endereçou ao Presidente dos Estados 
Unidos em 30/12/33 e publicada no dia seguinte pelo New York 
Times, realçar a necessidade de quebrarem-se alguns tabus criados de 
que só pela guerra tais objetivos seriam atingidos: 

"Pero en una depresión, el gasto público alimentado por 
empréstitos es el unico medio seguro de obtener rápida-
mente una producción creciente a precios también cre-
cientes. Esta es la razón de que una guerra haya origina-
do siempre una intensa actividad industrial. En el pasado 
la Hacienda ortodoxa ha considerado la guerra como la 
unica excusa legítima para crear ocupación mediante el 
gasto publico. Vd. Sr. Presidente, que he sabido romper 
tales amarras, es libre para emplear, en favor de la paz 
y la prosperidad, la tecnica que hasta ahora solo se per-
mitia que sirviese a los fines de la guerra y la destrucción". 

Mas é o próprio Aliomar Baleeiro, embora concluindo que as 
guerras acarretam 

"às gerações futuras fardos esmagadores e perspectivas 
sombrias", 

quem afirma: 

"A Guerra de1939-1945, embora custeada principalmente 
pelos Estados Unidos, restituiu-lhes a prosperidade, dobran-
do-lhes a produção nacional, comprometida pela depressão 
de 1929, que durou todo o decênio até 1939". 

(Uma Introdução à Ciência das Finanças — Pág. 87). 

E evidente que as guerras, pelo menos em têrmos gerais, como 
os dois conflitos da primeira metade do século, face à capacidade 
crescente do poderio bélico das duas nações mais desenvolvidas, são, 
rnomentâneamente, hipóteses afastadas, com o que não se afastam, 
todavia, os choques regionais, onde os blocos existentes têm seus 
interêsses vinculados. 

Philip Noel Baker, prêmio Nobel da Paz (1959) em fins do 
ano passado, declarou em entrevista concedida pela UNESCO, que 
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desde a paz de 1945, mais de 100 conflitos armados, no mundo, 
foram registrados. 

São, portanto, dados permanentes, que têm propiciado, através 
da história, fundamentalmente os dois tipos de desenvolvimento, ver-
dadeira Fenix renascida, o econômico e tecnológico. 

O equilíbrio universal, por outro lado, com maior intensidade nos 
últimos tempos, tem permitido às nações procurarem encaminhar suas 
despesas de defesa para a garantia da paz, ainda que precàriamente, 
fazendo com que, malgrado centradas no campo militar e desencadea-
doras de todo um complexo econômico, que lhes são ao mesmo tem-
po origem e fim, os aspectos pouco humanitários, que seguem os 
conflitos, deixem de existir. 

É o caso típico das reuniões entre russos e americanos sôbre o 
desarmamento nuclear (SALT) e a não intervenção direta das Nações 
líderes de blocos, até recentemente, em área de influência alheia (Re-
pública Dominicana, Hungria, Checoslováquia e Polônia). 

Acresce-se que, após cada guerra, um grande número de gastos 
militares temporários e emergenciais, tornam-se definitivos (Stamp-
Wealth and Taxable Capacity, Franco-Principios de Hacienda Públi-
ca e Parldnson The law and the profits), continuando a representar 
um multiplicador, face à sua importância quantitativa e qualitativa, 
no campo econômico e tecnológico. 

James M. Buchanan, Catedrático da Universidade de Virgínia, 
no seu livro Hacienda Publica (Trad. Editorial de Derecho Financiero 
— Madrid — 1967, pág. 97), analisando os riscos que uma redução 
dos gastos de defesa poderia provocar, em tempo de paz, com uma 
eventual depressão, chega a perguntar: 

"Si es asi, zno están justificados los críticos dei sistema 
capitalista en sus argumentos de que la renta de alto nivel 
y cl pleno em pico se mantienen, principalmente, gracias a 
los elevados gastos en defensa nacional? ¿Pueden los Es-
tados Unidos permitirse el lujo de eliminar la guerra fria?". 

E, muito embora responda que a canalisação dos recursos para 
outros setores poderia evitar uma depressão, se a paz fôsse assegura-
da, reconhece que a diminuição de gastos para a defesa poderia acar-
retá-la, a curto prazo. 

Mesmo, em se admitindo a possibilidade desviatória num país 
onde 

"more than ten percent of me work force can thank lhe 
military for their jobs" 

(The War Machine Robert Sherrill — Pág. 214 — 
Playboy — May — 1970). 
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restaria a pergunta se a tecnologia não seria prejudicada (1), com 
uma sensível redução de rapidez evolutiva, por necessidades de me-
nor envergadura que a transferência de recursos para outros setores 
ensejaria. 

Despesas Militares e de Pesquisa 

1.5 Em todo o mundo há uma crescente pressão da opinião 
pública contra os dispêndios bélicos, razão pela qual a maior 
parte dos países tem, nos seus orçamentos, distinguido as despesas 
própriamente militares daquelas de pesquisas, sob o contrôle e dire-
ção das autoridades armadas. 

Assim é que, por exemplo, para os gastos administrativos fede-
rais de 1965, os Estados Unidos apresentaram o seguinte quadro: 

Defesa Nacional — 51,6 bilhões de dólares. 
Investigação Espacial e tecnologia — 5,1 bilhões de dólares. 
Outras despesas — 43,0 bilhões de dólares. 

aparecendo a rubrica de pesquisas fora do campo dos gastos de defesa. 

No Brasil, o orçamento para 1971, onde os ministérios militares 
receberam as seguintes destinações de verbas: 

Aeronáutica  — Cr$ 948 .851 .900,00 
Exército  — Cr$ 1.974.977.900,00 
Marinha  — Cr$ 1.003.500.000,00, 

as pesquisas científico-militares constam de capítulos separados, como 
por exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico Cr$ 
90.000.000,00. 

Não obstante, a técnica de formalização orçamentária permitir 
tal separação utilizada por quase todos os países, as despesas de tais 
setores são, efetivamente, despesas para a defesa. Por êste motivo, no 
presente trabalho, não faremos distinção entre umas e outras, face a 
sua notória interdependência e seu contrôle único exercido pelas auto-
ridades militares. 

(1) O trabalho já estava pronto quando o Congresso Americano liquidou as preten-
sões americanas para fabricação de um super-s8nico comercial. A medida de economia orça-
mentária terá, todavia, reflexos negativos na indústria aeronáutica, inclusive bélica, principal-
mente agora que os russos começam a fabricar aviões de guerra mais velozes que os esta-
dunidenses. 
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Despesas Militares, Despesas de Defesa e Despesas de Segurança 

1.6 Já podemos, a esta altura, manifestar a razão pela qual 
preferimos utilizar a expressão "despesas de segurança" para a enti-
tulação de nosso trabalho e não "despesas militares ou para a defesa". 

Os autores clássicos — e mesmo os mais próximos — têm pre-
ferido a denominação "despesas militares ou de defesa", pelo seu 
caracter de vinculação às fôrças armadas e ao princípio de que, a rigor, 
salvo exceções, nenhum povo ou nação prepara-se para o ataque e 
para a guerra, mas apenas para a defesa contra a agressão externa. 

O Senador americano Vance Hartke, em artigo publicado na 
Revista Playboy de maio de 1970, sob o título "The Peace Depart-
ment,", relata fato curioso a respeito da tendência de as nações, pre-
parando-se apenas para a defesa, não eliminarem as guerras, que 
continuam como constante indesligável da história humana: 

"In August of 1914, as ali of Europe fell into deadly con-
flict following the collapse of diplomacy and reazon, the 
chancellor of Imperial Germany inquired of a member of 
the high command "How did it ali happen?" and received 
the reply, "Ah, if one only know!" That answer exempli-
fies the historic futility that defects man's intentions. The 
irrationality of war is universally acknowledged, but man 
seems helples to alter the pattern of destruction". 

O certo, porém, é que as referências às despesas militares ou para 
a defesa têm sido as preferidas, até muito pouco tempo, pela grande 
maioria dos tratadistas. 

Vive o mundo, todavia, dias de transição nos estilos de liderança 
política dos povos, decorrentes de uma profunda reformulação de 
valôres e de uma crescente capacidade de conhecimento de parcelas 
cada vez maiores da população mundial, alterando, completamente, 
os antigos padrões de comunicação entre as massas e de aglutinação 
destas, que se politizam, em tômo de princípios fundamentais. 

Nós mesmos tivemos a oportunidade, em conferência pronuncia-
da na Academia Internacional de Cultura Portuguêsa, em Lisbôa, 
(Junho de 1968), sob o título "Características Fundamentais de Inte-
gracionismo lusíada e suas insuficiências associativas" e publicada no 
Boletim do 2.° Trimestre de 1968 daquele sodalício (pág. 125), de 
dizer: 

"Ora, num mundo em conflito notório, onde as ideologias 
cedem lugar às idéias e estas esbarram no muro, por en-
quanto, intransponível da tecnologia ao serviço de poucos, 
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é evidente que os Estados e as Nações passam a ser 
reflexo maior ou menor das aspirações legítimas ou ile-
gítimas dos seus povos, desaguadouro natural para o 
direito das gentes dos contrastes do século XX. Este 
transplante para o direito internacional público de uma 
problemática oriunda das raízes de cada povo que sente 
as injustiças existentes, com maior intensidade que seus 
ancestrais, mas reduz-se à impotência, à falta de instru-
mento válido, longe de ser meio hábil para a solução do 
grande apêlo destas últimas décadas, é mais um factor de 
perturbação na distante serenidade necessária para a 
procura racional e consciente de caminhos autênticos para 
todos, já que o elemento emocional, deliberado ou não, é 
a sua principal característica. 
Eis porque, neste mundo que diminui, diariamente, o seu 
tamanho e que se debate na tentativa de quebra de barrei-
ras geográficas, econômicas e políticas, como uma forma 
de integração real, o denominador comum ainda não foi 
encontrado, certo, pelo menos, sendo que os pretendidos 
denominadores procurados, e encontrados, até hoje, se 
têm revelado desprovidos de qualquer sentido aglutinante, 
já que não conseguem ser comuns para os seus voluntá-
rios ou involuntários participantes". 

A verdade é que, neste mundo em revolução, o exame tradicional 
dos conflitos entre povos e nações, a partir do inimigo externo perde 
um pouco a sua importância, pelo perigo muito maior e de mais difícil 
contrôle, da contestação interna, com valôres nem sempre compreen-
didos pelos detentores do poder. 

Para o acobertamento desta dupla faceta de gastos, que se fazem 
necessários, por parte de todos os governos, as expressões "despesas 
militares" ou "despesas para a defesa" são pobres, para não dizermos 
insuficientes. 

Contràriamente, o exame destas novas solicitações melhor se inte-
gra na expressão "despesas de segurança", não só porque a segurança 
interna e externa das nações hoje depende de um idêntico enfoque 
nas duas características atrás enunciadas, mas também porque um 
engajamento mais natural e autêntico é propiciado, a partir de justifi-
cações mais atuais e elucidativas das necessidades do Estado para 
êstes fins. 

É bem verdade, também, que no conceito de segurança, no mais 
amplo sentido, em última análise, tôdas as atividades estatais estariam 
compreendidas, com o que, por ser mais pertinente, correria o risco 
de abranger demais e além dos limites que pretendemos não ultrapas- 
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sar. O risco, todavia, também seria possível em relação ao conceito 
de "defesa" e se não possível em relação ao de "militar", é esta, in-
discutivelmente, a mais pobre das três palavras para abranger as ativi-
dades em questão, cujas despesas estamos estudando. 

O Marechal do Ar, Márcio de Souza Mello, em conferência pro-
nunciada na ESG em 11/9/1970 (pág. 10), sob o título de "A Aero-
náutica no Esfôrço Desenvolvimentista", após justificar a reestrutura-
ção da sua arma como requisito da segurança nacional, assim a define: 

"êsse "status" de que emerge o bem-estar social é indis-
pensável ao êxito das grandes metas governamentais". 

E é dentro dêstes contornos que possibilitam as outras ativida-
des estatais e privadas, sem com elas se confundirem, que considera-
remos as "despesas de segurança", preferindo esta expressão às demais, 
por mais adequada e pertinente aos objetivos do presente trabalho, 
muito embora para facilidade redacional continuarmos usando tôdas 
elas, indiscriminadamente. 

Coneeituação de Segurança e Desenvolvimento 

1.7 Os governos da atualidade vinculam a Segurança Nacional 
ao Desenvolvimento Econômico, sendo aquela inútil e de menor dura-
ção, na medida em que não propicie a evolução das condições compe-
titivas internacionais e o bem estar social de suas populações. 

Nesta perspectiva, as despesas de segurança não podem e nem 
devem ser de tal natureza e ordem que, ao invés de estímulo ao desa-
brochamento econômico, representem contenção e limitações impostas 
ao mesmo. 

Como veremos, no corpo do presente trabalho, as nações hoje 
mais evoluídas sabem que as guerras entre poderosos, ao invés de um 
incentivo econômico e tecnológico, poderão representar a destruição 
de tôda a evolução científica e social da humanidade. Até agora, por 
isto, ao se cuidarem, em têrmos de segurança, evitando um confronto 
direto, estão, em verdade, permitindo que uma corrida paralela e mais 
importante se faça, qual seja a do desenvolvimento, onde, a rigor, se 
trava a grande batalha da segunda metade do século. 

Compreende-se, portanto, sob êste prisma, a relevância das dis-
cussões entre russos e americanos a respeito da limitação de armas 
estratégicas — SALT — que James Reston (N. Y. Times — Quando 
calar é mais perigoso que falar — Est. S. Paulo — 13/12/70) defi-
ne como 
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"inegávelmente as mais importantes negociações diplomá- 
ticas que atualmente se realizam no mundo", 

como, também, se compreende a observação do Ministro das Relações 
Exteriores do Japão, Küchi Aichi publicada na revista japonêsa "Eco-
nomics and Diplomacy" em Julho de 1969, sob o título "Lessons from 
Japanese Diplomacy", ao analisar os acordos para a paz feitos pelo 
seu país. 

"When we analyse the basics of the high prosperity our 
country is enjoying at the present time, we notice that it 
had its origin in the high standard of economy and tech-
nology brought by Japan's rapid growth as an industrial 
state following the sino-Japanese and Russe-Japanese 
Wars. In other words, the standards of living we are 
enjoying today owe a great deal to the resolute decisions 
of my predecessors in those days". 

O binômio Segurança e Desenvolvimento, são, desta forma, 
os dois objetivos predominantes de todos os Governos, qualquer que 
seja o grau de evolução em que estiverem, legítimas e justificadas 
sendo as despesas orçamentárias, desde que compreendidas nos seus 
limites de tolerância. 

Segurança, Desenvolvimento e Liberdade 

1 .8 Apenas como observação, aparentemente paralela e à mar-
gem da presente tese, queremos formular apinião, que certamente não 
será por muitos aceita, mas na qual acreditamos firmemente. 

O desafio desta segunda metade do século, que levou a maior 
parte dos governos, mesmos os inviáveis, a considerar segurança e 
desenvolvimento, como duas metas prioritárias, deverá com o tempo, 
ter acrescentada o da liberdade de pensamento e de discordância. 

No momento, os dois primeiros objetivos, com maior ou me-n—o-r 
eficiência, em tôdas as nações, estão sendo perseguidos e todos os 
governos dêles estão convencidos. 

Com o tempo, todavia, os dois estágios, em si, serão insuficientes. 
O homem necessita segurança e desenvolvimento, com liberdade, única 
forma de usufruir os benefícios, que se tornam metas dos povos e das 
nações. E a liberdade não apenas de pensar como os que governam, 
mas também — e principalmente — a de pensar diferentemente e 
poder divergir, com dignidade e pertinência. 

Os que defendem, num mundo em revolução de valôres, a liber-
dade da divergência, têm-no feito sem saber como e porque e na 
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maior parte das vêzes, por inexperiência e ignorância, transformam-se 
em vítimas de grupos ou de interêsses alheios, com o que justificam 
tôdas as medidas de imposição de silêncio que cada vez se tornam 
mais comuns nos governos da atualidade. 

Sem que tenhamos que chegar ao gesto patético do Prof. Unamu-
no da Universidade de Salamanca que ao General Millan Astray, im-
positor de regras e restrições ao povo basco, após a sangrenta revolução 
espanhola, disse, pouco antes de ser prêso, em discurso naquela Escola: 

"Éste é o templo do intelecto. Nêle sou o sumo sacerdote. 
São vocês que profanam êste recinto sagrado. Vocês ven-
cerão, pois dispõem de fôrça bruta mais que suficiente. 
Mas não convencerão. Para convencer é preciso persuadir. 
E para persuadir vocês carecem do que seria necessário a 
Razão e o Direito da Causa pela qual se luta. Considero 
uma futilidade exortá-los a pensar na Espanha. É o que 
tenho feito", 

a verdade é que se o desafio colocado a todos os povos e governos no 
sentido de que a segurança nacional e o desenvolvimento econômico 
e tecnológico, social e humano só têm valor se ligados à liberdade 
de pensar, de divergir, de contestar, não fôr aceito, nem a segurança, 
a longo prazo, representará algo de seguro, nem o desenvolvimento 
servirá para os homens a que se destina, autômatos e peças que se 
constituirão numa máquina monstruosa. 

A observação aparentemente tangencial ao presente trabalho, 
representa a nossa profunda convicção, conforme exporemos no curso 
dos próximos capítulos de que as despesas para segurança, como fator 
de desenvolvimento, só terão razão na medida em que meros instru-
mentos da evolução humana e de alicerces à dignificação de um ho-
mem socialmente livre e politicamente realizado. 

Objetivos do Presente Trabalho 

1.9 Küchi Aichi, já anteriormente mencionado em outro artigo 
publicado na Revista Japonesa "Bungei Shunju", sob o título "Ideais 
& Realities in National Security", cita conselho, que lhe fôra dado por 
Alberto Einstein sôbre a paz e sôbre a guerra: 

"h is no doubt of great significance to contribute to man-
kind through lhe discovery of principles. Bui there is a 
danger of inventions like the hidrogen bomb being used 
for war. I want you as a politician to make an effort to 
forestall war. That's lhe biggest contribution a politician 
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can make to the hunzan race. 11 there should have to be a 

war, howerer, you should take up arms, go to the forefront 

of the batlle and die". 

De certa forma, tôda a filosofia das despesas de segurança pode 
ser resumida na lição do grande sábio, já que permitindo e possibili-

tando enfrentar, se necessário, os extremos da guerra, devem ser con-

duzidas para a garantia da paz e sua construção efetiva. 

o próprio Ministro Aichi que diz mais adiante no mesmo tra-

balho: 

"Looking back on the path of Japan's prosperity over 
the years since that time, no one could possibly say that 
it would have been better if a communist revolution had 
taken place at the time. . . And it was averted primarily 
because the Communist Party was afraid of the Self-De-
fence Forces an the Japan-United States security system". 

O nosso trabalho, cuja introdução estamos concluindo, procurará 

mostrar, no exame de facetas da atualidade, em tempo de guerra e 

paz, os multiplicadores econômicos e tecnológicos decorrentes das des-

pesas de segurança, numa perspectiva, hoje mais sensível, que, salvo 

exceções, as nações efetivamente buscam, preparando-se para a guerra, 

construir a paz. 

Procuraremos mostrar, outrossim, que, embora canalizável uma 

parte destas despesas para outros setores da produção nacional, repre-

sentam, efetivamente, a utilização de mão-de-obra e notáveis recursos 

econômicos e tecnológicos, a evitar depressões, quando mantidas nos 

limites do necessário e do viável. Auxiliam, por outro lado, certas 

nações a sairern de crises, pela penetração do Estado em gastos públi-

cos, entre os quais estas despesas sempre participaram e participam 

em ponderável parcela, com o que se mobiliza um país, econômica 

e financeiramente estagnado. 

É bem verdade que Summer H. Slitcher, em sua "Teoria Econô-

mica das Obras Públicas" publicada na "American Review" em março 

de 1934 e traduzida em 1959 para a Revista do Occidente em Madrid, 

contesta a validade da interferência, ao dizer: 

"En mi opinion, es forzoso concluir que hasta que los 
gobiernos estén mucho más capacitados para evitar las 
medidas que agravan la depresión, el momento de iniciar 
un vasto programa de obras publicar no debe ser ai co-
mienzo de Ia depresión, sino sólo después de que hayan 
comenzado a aparecer signos inequivocos de recuperacion". 
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Os fatos, todavia, parecem, seja no exemplo americano, seja no 
de outros países, desmentir a afirmação do ilustre economista. 

É nossa intenção, ainda, demonstrar que, não obstante as críti-
cas que se fizeram aos clássicos, após a grande depressão norte-ame-
ricana de 1930, a economia se desenvolve melhor, sem implicações 
inflacionárias, dentro do princípio dos pressupostos equilibrados, com 
multiplicadores unitários dos gastos públicos, que nas correntes mais 
sofisticadas de certos limites de desníveis, os quais teóricamente seriam 
mais propiciadoras do progresso. 

Neste particular, preferiremos ficar, nos efeitos orçamentários, 
com a cifra de Cola Clark, eminente estatístico da Universidade de 
Oxford, que sugeriu, após longos estudos, a proporção de 25/100, 
como a desejável para a participação do govêrno nos recursos totais 
econômicos de um país. 

Embora contestado por Buchanan, em seu já citado livro, à 
página 93: 

"Desde la guerra de Corea el gasto público, federal y 
estatal-local, ha permanecido razonablemente estable en 
los Estados Unidos, como porcentage dei producto nacio-
nal, ai 30 por 100 aproximadamente. No se han observado 
resultados inflacionistas. Una exposición moderna de la 
hipotesis de limite critico tendria, por tanto, que cambiar 
la cifra inicialmente propuesta dei 25 por ciento por otra 
más elevada", 

a Guerra do Vietnam, absorvendo a diferença de 5% na proporção, 
com seus resultados hoje reconhecidamente inflacionistas na economia 
norte-americana, a par de outros problemas com que se debate a nação 
irmã, como por exemplo, o desnível da balança de pagamento, está 
a demonstrar que o limite ideal é aquêle enunciado por Colhi Clark. 

Finalmente, procuraremos analisar, além do relacionamento nor-
mal em que o Estado bélico transforma-se em fator semelhante a 
qualquer outro no complexo econômico e que, portanto, seus recursos, 
em tempo de paz efetivamente assegurada, seriam, em tese, canalisá-
veis para outros espaços, terreno existe em que não se substitui seja 
como empresário, seja como comprador e de cuja ação resulta indis-
farçável incremento desenvolvimentista. 

Frank Broadway, consultor da Fundação Industrial, Educacional 
e de Pesquisas da Grã-Bretanha, em artigo publicado sob o título "A 
indústria aero-espacial britânica está voando alto" (F.S.P., fis. 16, 
4/1/71), dizia: 
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"Um dos benefícios de uma indústria aeroespacial pode-
rosa é o de que ela oferece um centro de trabalho pioneiro 
de tecnologia altamente avançada, que depois se propaga 
a outras indústrias". 

E no campo das comunicações e dos transportes, dos aparelhos 
de precisão e dos computadores, certamente, o Estado, gastando para 
a segurança, é o verdadeiro fator desencadeante da evolução. 

Os Países Modelos 

1.10 Para finalisar, em nosso trabalho, embora tenhamos com-
pilado elementos de diversas origens, principalmente estatísticos, fa-
zendo citação daqueles referentes pelo menos a 20 países, cujos dados 
nos foi possível examinar, em têrmos de atualidade, preferimos focar 
a rigor, a posição de apenas 5 deles, a saber, Estados Unidos, Rússia, 
Inglaterra, Japão e Brasil. 

A escôlha não foi acidental, mas representou a procura de um 
exemplo típico de cada política de segurança predominante. Os Estados 
Unidos e a Rússia, como cabeças de sistemas que se opõem, onde as 
necessidades de despesas acontecem na medida em que um equilíbrio 
de fôrças deve ser mantido. A Inglaterra, como país, à margem das 
responsabilidades primeiras do confronto entre as duas maiores potên-
cias, mas cujo prestígio e interêsses espalhados pelo mundo inteiro 
exigem despesas de elevado nível. (Poderíamos ter escolhido, a França, 
outra representante de um escalão intermediário, principalmente, face 
a política iniciada por De Gaulle, da fôrça de dissuassão. Hoje, con-
tudo, após a morte do seu ex-presidente, suas responsabilidades inter-
nacionais são de monta menor e não tem a mesma capacidade de polí-
tica impositiva que caracterizou os 10 anos do grande Charles). O 
Japão, como nação técnica e econômicamente desenvolvida, mas sem 
grandes orçamentos militares. Por fim, o Brasil, como nação que en-
tende o relacionamento entre o desenvolvimento econômico e tecno-
lógico e as despesas de segurança e procura equacionar a nova visão, 
numa luta efetiva contra o tempo para deixar as garras do sub-
-desenvolvimento. 

Cinco exemplos distintos de uma atualidade em revisão de valô-
res, que julgamos os mais expressivos para exemplificação das idéias 
que estamos expondo na presente tese. 

No programa de "Metas e Bases para a Ação de Govêrno" publi-
cado pela Presidência da República, no Capítulo sôbre a Perspectiva 
Mundial, está dito que: 

21. 



"Na década de 70, como se tem assinalado, ocorrerão gran-
des avanços científicos e tecnológicos na terra, no mar e 
no espaço; e, possivelmente, no mundo desenvolvido e sub-
desenvolvimento, assistir-se-á à exarcebação de tensões 
sociais e políticas" 

e mais adiante 

"Na sociedade moderna, o poder de competir entre as 
nações e de acelerar o crescimento depende cada vez mais 
de aplicação do conhecimento. Ou seja, do progresso tec-
nológico em sentido amplo — abrangendo a educação, a 
pesquisa, a inovação —, pela sua crescente capacidade de 
transformar e tornar mais eficientes os demais fatôres de 
produção, representados pela mão-de-obra, o capital, os 
recursos naturais". 

E exatamente parte fundamental dêste desenvolvimento sómente 
é possível, dentro de justos limites, se alimentado pelas despesas de 
segurança. 
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DESPESAS PÚBLICAS 



1 — CONCEITUAÇÃO 

"A construção de pirâmides, os terremotos e até as guerras 
podem servir para aumentar a riqueza se a educação de 
nossos estadistas nos princípios da economia clássica im-
pede que se empreenda algo de melhor". 

"J. M. KEYNES - General Theory — Págs. 112 e 
seguintes". 

Definição e Classificações 

2.1.1 Aliomar Baleeiro, na sua Introdução à Ciência das Fi-
nanças, define as despesas Públicas como, (pág. 82 — Ed. Forense): 

"O complexo da distribuição e emprégo das receitas para 
custeio dos diferentes setôres da administração". 

Não muito diferente é a definição do Prof. Alain Barrere, no seu 
livro "Economia Financiera" (Editorial de Derecho Financiero — 
1969 — pág. 134) que traduz o campo dos gastos públicos como 

"la satisfacción de las necesidades colectivas de la comia-
nidad o, más exactamente, de las necesidades públicas". 

Por outro lado, o renomado professor considera como caracte-
rísticas fundamentais dos dispêndios orçamentários, seu objeto, seu 
móvel (a produtividade, diferente dos gastos privados, que é a renta-
bilidade), seu emprêgo e seus limites. 

Considera ainda de tríplice natureza, a saber administrativa 

"son los gastos de personal y de material", 
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técnica 

"el pago en moneda efectiva" 

e econômica, quando gastos de produção 

"que producen un aumento directo de la nasa de utilida-
des disponibles", 

de transferência 

"se reducen a uma sim pie transferência ai interior de la 
economia nacional de una parte de la renta nominal", 

e de consumo 

"los que producen una disminución dei producto social y 
de la renta nacional". 

Entre êstes coloca os gastos militares 

"Ia pueden clasificar en este grupo los gastos militares", 

não obstante abra mais adiante uma teórica exceção 

"Sin embargo, por el efecto multiplicador de la invérsion, 
ciertos gastos de orden militar pueden provocar un creci-
miento de la renta nominal distribuída". 

O Prof. Masoin, citado por Gabriel Franco, em seus "Princípios 
de Hacienda Pública", dividindo os gastos públicos em produtivos, reais 
e efetivos e de repartição, coloca as despesas militares entre os segun-
dos, observando que 

"Suponen una participación en el producto social o en el 
ingreso nacional, como acontece con los gastos militares 
y el pago de los intereses de la Deuda Pública Exterior". 

Já Juan Marchal, no seu trabalho 'Depenses Publiques et Con-
joncture" publicado na "Revue de Science et Législation Financières 
— 1946 n.° 4" distingue as despesas públicas em quatro classes, a 
saber administração geral, de segurança nacional, as sociais, econô-
micas e culturais e as ocasionadas pela dívida pública. 
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Em relação aos gastos de segurança nacional afirma 

"os gastos relativos a segurança nacional acompanham as 
flutuações econômicas com um atraso de 1 ano e oferecem 
grande resistência a diminuir". 

O Prof. Aliomar Baleeiro, ao mencionar as classificações das 
despesas públicas, cita os diversos e insuficientes critérios adotados até 
hoje (UMA INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DAS FINANÇAS, pág. 
106/109), dando especial relevância àquêle das despesas ordinárias 
e extraordinárias, onde as de segurança enquadrar-se-iam nas duas 
espécies. • 

Gabriel Franco, todavia, (obra citada página 35) assim se refere 
à mesma 

"El motivo de que esta clasificación haya desmerecido en 
el ánimo de los hacendistas se debe ai hecho inconcuso de 
que en nuestros tiempos se desdibuja cada vez más la 
frontera que separa el crédito de Ias contribuciones" 

e estabelece novas diretrizes para a classificação dos gastos públicos, 
dando acentuado destaque à luta das grandes potências para a con-
quista de aliados, com crescentes despesas decorrentes, que de certa 
forma tangenciam as despesas de segurança. 

"Actualmente, la rivalidad entre los dos colosos, los Estados 
Unidos y Rusia, para inclinar la balanza dei poder a su 
favor, conquistando a los paises sub desarrollados, ha de-
satado una competencia para ayudarles, y de esa compe-
tencia parece nacer una nueva filosofia de ayuda de los 
poderosos e industrializados a los pobres y retardatarios, 
pero deseosos de ponerse de pie y marchar adelante. De I 
de enero de 1954 a I de enero de 1963, la ayuda de los 
Estados Unidos y de Rusia (créditos y entregas) se cifraba 
as!: Estados Unidos, 100.000 millones de dolares; los paí-
ses comunistas, 12.000 millones de dólares (US "News 
World Report" 27/5/63)". 

Ê bem verdade que o relativo insucesso desta política e o cres-
cimento das tensões sociais nos países menos favorecidos, de alguma 
forma, alterou o tipo de auxílio, que diminuiu no plano econômico e 
aumentou no da presença militar ou fornecimento de armas (Checos-
lováquia, Países Árabes, Israel e Vietnan). 

Entendemos nós que nenhuma das classificações consegue pre-
encher as características e os tipos de despesas públicas, que, pela sua 
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amplitude e pela interpenetração dos setôres da administração pública, 
impossibilitam critério perfeito de distinção. 

Julgamos, todavia, que nem sempre as despesas de segurança têm 
sido colocadas entre as despesas efetivamente multiplicadoras de in-
versões, exceção feita àquelas de manutenção de pessoal, que, porém, 
se assemelham às de manutenção de qualquer órgão da administração 
pública. 

Acreditamos que os tratadistas, normalmente, atribuam, como 
exceção, rentabilidade às despesas de segurança, quando em verdade, 
salvo os serviços de manutenção da máquina administrativa, tais des-
pesas são multiplicadoras de riquezas. 

Citemos, por exemplo, o Ministério da Aeronáutica do Brasil, 
que 

"em vista de suas características próprias, vê-se na con-
tingência de remeter para o exterior 61% dêsse total dis-
ponível (Orçamento para outros Custeios e Investimento), 
pois êsse montante compreende a amortização de aquisição 
de aeronaves no Exterior, importação de material aeronáu-
tico de reposição e consumo e combustíveis e lubrificantes". 

(Mal. do Ar. Mareio de Souza e Mello — A Aero-
náutica no Esfôrço Desenvolvímentista — Pág. 27). 

o que vale dizer ter sido a implantação da indústria aeronáutica no país, 
uma necessidade de transferência dêsse tipo de despesas, por Alain 
Barrere consideradas de consumo, para que, no Brasil, representem 
um multiplicador de bens e tecnologia. 

Tendência de Aumento das Despesas Públicas 

2.1 .2 Uma das características das despesas públicas é a sua 
tendência ao crescimento. 

JAMES BUCHANAN, (obra citada pág. 38) analisando o au-
mento dos gastos públicos nos Estados Unidos, comenta: 

"Globalmente hablando, los gastos publicos aumentaron 
4 6 5 veces durante la primera mitad dei siglo posado, de 
1800 a 1850. Durante la Guerra Civil los gastos federales 
sobrepasaron, por primera vez, la cifra de millar de millo-
nes de dólares, gasto que se mantuvo sólo un afio. En el 
período completo de cincuenta afíos, 1850-1900, el gasto 
publico total aumentó entre 18 y 20 veces, y de 1902 hasta 
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1965 el incrementó fue casi de cien veces. Quizá haya sido 
más importante para la política monetaria el dramático 
aumento dei gasto total a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. En menos de veinte afíos ha habido un aumento 
de casi ó cuádruplo, y el gasto total casi se ha doblado a 
partir de la guerra de Corea". 

Dos seus dados transcrevemos apenas 6 em tempo de paz e 4 em 
tempo de guerra ou logo após 

PAZ 
1799 — 
1850 — 
1902 -- 

20/ 30 
80/120 

1.600 

milhões de dólares 
” ” 

99 I> )9 

1932 — 12.437 " " " (após a crise de 29) 
1938 — 17.675 » ” ” 
1948 55.081 ” ” ” 

GUERRA 
1919 — 22.882 5) 9/ 

1944 — 109.974 9> 99 99 

1954 — 159.332 I, 55 99 

1965 — 194.700 99 )9 
" (intensificação de 

guerra no Vietnan). 

Brochier y Tabatoni apresentam um quadro comparativo dos 
aumentos dos gastos públicos, relacionados em porcentagem com a 
receita nacional e seu produto bruto, a saber: 

ESTADOS 
UNIDOS 

FRANÇA 

1913 - 14 

BÉLGICA 

1912 - 9,83 

INGLATERRA 

1890 - 8,9 
1880 - 2,5 1938 - 27 1922 - 24,22 1900 - 14,4 
1900 - 2,9 1950 - 34 1938 - 21,37 1913 - 12,4 
1914 - 2,2 1952 - 34 1949 - 29,24 1924 - 37,7 
1924 - 3,5 1954 - 31,5 1966 - 27,04 1932 - 24,5 
1934 - 10,4 1956 - 33,5 1938 - 30,0 
1944 - 44,3 1957 - 32,5 1950 - 39,0 
1951 - 17,3 1955 - 36,6 
1957 - 19,8 

Gabriel Franco considera que 

"El crecimiento de los gastos publicos suele atribuir a los 
seguientes factores: aumento de los precios, de la Deuda, 
de los servicios públicos, de la riqueza, de la poblácion, ai 
régimen de gobierno democrático y ai desarrollo de la 
técnica (pág. 40 obra citada). 
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Parece-nos, como já vimos no item 1.1, que, entre tais fatôres, 
as necessidades de segurança sobrepõem-se às demais, sendo o próprio 
Franco quem conclui o capítulo de seu livro sôbre os gastos públicos 
com a seguinte observação: 

"Adam Smith insistió en la importancia dei descubrimiento 
de las armas de fuego en el desarrollo ulterior de los gastos 
de las naciones y de la situación de inferioridad de los 
pueblos atrasados respecto de los más civilizados y cultos. 
Su intuición con ser tan grande, non pudo colegir la iras-
cendência de aquellas palabras. La guerra se ha convertido 
en un monopolio de las naciones que marchan a la cabeza 
de la indústria los pueblos pequelíos y atrasados caerán 
en una situación de dependencia, so pena que una orga-
nisación internacional no cree las condiciones de Derecho 
para una convivencia pacífica. 
Los progresos de la técnica obligan a renovar constante-
mente el material de guerra y éste es cada dia más costoso. 
Los modelos de las distintas armas resultatz anticuados ai 
cabo de poco tiempo y la fabricación de tanques, barcos e 
aviones en gran escala sólo pueden emprenderla los países 
capaces de desarrolar una produción en masa y con arreglo 
a los procedimientos más adelantados de fabricación. La 
posesión de las fuentes principales de materias primas se 
convierte en factor decisivo. La forza, hoy más que nunca, 
es un monopolio de los países ricos e industriales." 

evidente que o feliz retrato desta realidade, apresentado pelo 
Prof. Gabriel Franco, torna como verdadeira meta de libertação pro-
duzirem as nações os seus próprios armamentos, com o que se nivelam 
às mais evoluídas e ganham técnica aprimorada para muitos setôres 
de atividades. 

Não foi outro o sentido das posições francésa e chinesa no concer-
nente às bombas termonucleares, e do Brasil e da 1ndia em relação à 
indústria aeronáutica, com o que se desenvolvem, técnica e econômi-
camente, a partir da política estatal de criação dos seus próprios pa-
drões de fornecimento e evolução dos meios de defesa ou segurança 
nacional. 

Neste quadro, torna-se desnecessário considerar-se as guerras, 
no campo das despesas militares, como as únicas causadoras de cres-
cimento "rápido e astronômico da despesas pública" 

"Uma vista d'olhos às cifras financeiras das potências que 
se feriram nas guerras bonapartinas, na da Criméia, na de 
1870, na do Transval, nas de 1914-1918 ou de 1939-1945 
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convence de que as despesas militares sobrelevam a quais-
quer outras na exageração mórbida dos orçamentos". 

(Uma Introdução à Ciência das Finanças — Ed. Fo-
rense — Pág. 101). 

já que a manutenção das despesas de segurança, após os conflitos, nunca 
retornam aos níveis anteriores, por fôrça mesmo da necessidade de 
equilíbrio entre as potências remanescentes. 

Fica, portanto, o crescimento na lei empírica proposta por Wagner 
no século passado, de que crescendo a presença dos governos, inevità-
velmente, o setor público de economia mostra, também, uma tendência 
inerente a aumentar de tamanho e importância. 

O Desarmamento e suas Conseqüências 

2.1.3 Muito se discute, àltimamente, se a transferência dos 
gastos de segurança, através de uma política geral de desarmamento, 
não poderia representar uma diminuição das despesas públicas, com 
aproveitamento do potencial derivado em setôres, talvez mais produ-
tivos. 

Países existem, onde a economia depende, fundamentalmente, 
das despesas de segurança, como a Rússia e os Estados Unidos, con-
forme aliás, reconhecido pelo antigo presidente norte-americano Eise-
nhower em 1961, no seu famoso discurso sôbre "o complexo militar-
-industrial": 

"This conjunction of an immense military establishment and 
a large arms industry is new in the American Experience. 

The total influence — economic, political, even spiritual 
— is felt in every city, every Statehouse, every office of 
the Federal Government. 
We recognize the imperative need for this development. 
Y et we must not fail to com prehend its grave implications. 
Our toil, resources and livelihood are ali involved; so is 
the very structure of our society. 

In the councils of government, we must guard against the 
acquisition of unwarranted influence wether sought or 
unsought, by the militar),  industrial complex". 

O discurso presidencial, retratando, à época, uma situação e 
alertando o risco de influências além de certos limites, conforme obser- 
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vado por John Kenneth Galbraith, nos nove anos que se seguiram, teve 
a sua densidade atualizada, sendo hoje mais grave a dependência eco-
nômica que no período em que foi pronunciado. 

Fato apenas demonstrativo desta dependência está na atual crise 
da indústria de helicópteros norte-americana, em decorrência da dimi-
nuição de encomendas por parte do exército, face a retração da sua 
presença na guerra do Vietnan. 

Thomas R. Stuelpnagel, vice-presidente e assistente geral da Airc-
raft Division da Hughs Tool Co., assim se refere ao problema: 

"Parece que vem vindo um período muito difícil — não 
diferente dos ajustamentos na proteção fixa da indústria 
mecânica aérea após seu sucesso na H Guerra" 

conclui esperar 

"Um abalo em algumas companhias de helicópteros que 
não se estabeleceram bem no mercado comercial". 

Com efeito, as compras do Pentágono que eram de 1 bilhão e 
200 milhões de dólares em 1966 (o equivalente às reservas cambiais 
do Brasil), reduziram-se êste ano para 242 milhões de dólares, com 

que as companhias entraram em inesperada — e para algumas — 
insuperável crise. 

E o interessante notar é que as companhias têm procurado forçar 
mercado de helicópteros comerciais, sem maior êxito, já que são as 

compras governamentais, que as mantém. 

MacKena, Vice-presáente dos Sistemas de Transportes Aéreos 
da divisão de Helicópteros da United Aircraft Corporation, declarou, 
após os recentes cortes nas despesas militares dos E.U.A., que 

"O apérto está muito severo. Não se sabe como a indústria 
vai sobreviver nesta situação. A produção está indo para 
trás". 

Assim, o desarmamento para estas nações, poderia acarretar uma 
depressão econômica, se feito violentamente e sem uma transferência 
bem planificada para outros setores. Nestes casos, todavia, a transfe-
rência por melhor que fôsse, não poderia ser tão fàcilmente quantifi-
cada, quanto aos resultados, e seu contrôle seria ainda mais difícil. 

JAMES BUCHANAN, (livro citado pág. 58) contesta a hipótese, 
dizendo 

"El impacto immediato de un desarme a grande escala 
seria el de proporcionar "espacio vital", dentro de las 
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tendencias de reata establecidas, para la expansión dei 
gasto civil; y surgirián seguramente, presiones por parte 
de la burocracia federal y otros sectores para forzar la 
exploración de tales oportunidades. Sin enbargo, un desar-
me a gran escala podria producir, como mucho, un rela-
jamiento en la tasa de crecimiento dei sector público: 
parece altamente improbable que el desarme aunque se 
diese, convirtiera dicha tasa de crecimiento en tasa de 
declive, con la única excepción posible de un período muy 
corto de tiempo". 

Parece-nos que um desarmamento rápido com a conseqüente re-
dução de despesas acarretaria, na maior parte das Nações desenvolvidas 
ou em fase de desenvolvimento, uma depressão econômica para setôres 
vitais da sociedade (indústria aeronáutica, naval, aparelhos de precisão, 
computadores, etc.), além de uma diminuição no seu ritmo de desen-
volvimento tecnológico. 

Distinguimos, entretanto, a necessidade das armas convencionais, 
que alicerçam o progresso das indústrias atrás citadas, daquela das 
bombas nucleares, já que estas, que se esgotam na sua capacidade de 
destruição, se eliminadas, nem por isto afetariam o progresso da explo-
ração de sua energia, inclusive nos setôres militares (submarinos). 

O perigo transcendental dêstes artefatos, reconhecido pelas nações 
mais poderosas dos dois principais blocos em que se divide a humani-
dade, está sendo objeto de um tratado mundial para a sua não proli-
feração sôbre o qual o Ministro Takeo Miki, em seu discurso para a 
55.a Sessão Extraordinária da Dieta Japonesa (14/3/67) teceu o se-
guinte comentário: 

"Furthermore, so long ar lhe purpose of this treaty lies in 
lhe elimination of anxiety, which would be cast upon man-
kind by lhe proliferation of nuclear weapons, it is not 
enough that lhe treaty present the proliferation of nuclear 
weapons among lhe countries wich do not posses then, 
but it should go further to maks clear lhe sincere intention 
on lhe part of lhe countries which possess nuclear weapons 
to make efforts toward nuclear disarmament, leading ulti-
mately to general disarmament". 

Orçamento Nivelado. Hipótese da Mentalidade Clássica e do 
Multiplicador Unitário de Keynes 

2.1.4 Um rápido comentário se faz necessário, enquanto ainda 
estamos procurando balizar os limites das despesas de segurança para 
os efeitos do presente trabalho, a respeito da técnica dos pressupostos, 
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que representam as repercussões do sistema fiscal sôbre as variações 
macro-econômicas (renda nacional, emprêgo, nível de preços, taxa de 
desenvolvimento e balanço de pagamentos), na dependência da rela-
ção existente entre o gasto público e os impostos (nivelação orçamen-
tária). 

Os economistas clássicos, antes da grande Depressão Americana 
de 1930, viam, em uma política equilibrada de receita e de despesas, 
efeitos que se anulavam, já que as despesas públicas representariam 
apenas um complemento na corrente dos gastos nacionais. 

Foi Lord Keynes quem alterou o exame do problema, a partir 
do multiplicador unitário, com o que o Estado poderia intervir e alterar 
conjunturas difíceis, pela utilização de recursos, relacionando as recei-
tas fiscais e as despesas conduzidas, na medida das necessidades. 

JESSE BURKHEAD, no seu já citado trabalho entitulado "El 
presupuesto nivelado" (pág. 24), assim resume o pensamento de 
Hansen e Lemes, que definiram a teoria de Keynes, 

"Este enfoque de la política fiscal considera los ingresos y 
gastos públicos y de la Deuda exclusivamente como instru-
mentos para controlar el gasto global de la comunidad. 
Estos son los instrumentos; la finalidad, mantener un nível 
estable de ocupación a precios constantes. 
Impuestos y gastos deben aumentarse o reducirse tan sólo 
para modificar el ritmo de gasto de la comunidad; los titu-
los de la Deuda se venderian ai público para absorber sus 
fondos ociosos y reducir así la liquidez en épocas de in-
flación, y se recogerían para aumentar la liquidez en épo-
cas de depresión". 

O multiplicador unitário dos pressupostos equilibrados, conforme 
o pensamento Keynesiano pode ser enunciado, conforme o fêz BU-
CHANAN (pág. 87 da obra citada): 

"Una variación en el volumen dei presupuesto, mientras 
se mantenga equilibrado, e jercerá un ejecto sobre la renta 
nacional monetaria aproximadamente igual a la variación 
en el presupuesto" 

sendo que são condições para sua análise a necessidade de 

o volume total de variação no gasto público, adotar a forma 
de compra de bens e serviços reais, produzidos corrente-
mente na economia doméstica; 

a variação no pressuposto ser financiada por impostos com 
efeitos semelhantes ao do impôsto de renda; 
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o gasto público não substituir o gasto privado; 

a poupança dos contribuintes ser igual a dos fornecedores 
do govêrno; 

os gastos de inversão não se alterarem, se houver variações 
no pressuposto; 

o sistema bancário-monetário permitir variações nos gastos; 

a conduta individual não ser afetada diretamente pela varia-
ção do pressuposto. 

Tanto a hipótese da neutralidade clássica, quanto a do multipli-
cador unitário Keynesiano, embora estudados pelos economistas norte-
-americanos, a fim de solucionar o grave impacto causado pela depres-
são norte-americana, não trouxeram o efeito desejado, cuja economia 
efetivamente apenas se recuperou com a guerra de 1939-1945 e o 
notável incremento industrial que a tecnologia e o pleno emprêgo pro-
porcionaram à nação americana, contrariando a afirmação de Harley 
L. Lutz, em seu artigo publicado no Harvard Business Review, vol. 
XVI número 2, 1938, e traduzido pela "Revista de Occidente — 
Madrid — 1959 (Lecturas sobre Politica Fiscal pág. 69)", sob o 
título "El Financiamento de la Depresion por parte de la Hacienda 
Federal y sus consecuencias", que dizia: 

"Seria, además, por otra razón un grave error Ilevar de-
masiado lejos la analogia entre la deprésion y la guerra. 
Es un hecho histórico perfectamente com probado el de que 
ninguna guerra ha resuelto nunca ni un solo problema, ni 
conseguido oiro resultado excepto el de empobrecer a la 
nación que la sufrio". 

A Hipótese do Limite Crítico e a Hipótese Imperialista 

2.1 .5 Buchanan examina duas outras hipóteses, na teoria dos 
pressupostos equilibrados, as quais denomina "do limite crítico" e "im-
perialista". 

Na hipótese do limite crítico afirma (pág. 93 do livro citado): 

"La tesis fundamental es que una sociedad democrática 
organisada no puede mantener, por mucho limpo, una 
participación dei Gobierno en la economia que represente 
?nós de un porcentage determinado de los recursos totales, 
y ai tnismo tiempo mantener la disciplina interna, necesaria 
para evitar la inflación monetaria". 
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A esta hipótese acrescenta a figura do "comprador ineficiente", 
em que o Estado normalmente se revela, com o que a longo prazo, os 
resultados da sua interferência tendem a ser inflacionários. 

A outra hipótese, que denomina "imperialista", decorre da pre-
sença permanente do Estado na economia, no concernente às despesas 
militares. 

Considera que esta presença poderia ser reduzida, sem afetar ou 
provocar depressões, mantendo-se, num orçamento equilibrado, efeitos 
econômicos sadios, (pág. 97): 

"Se deben examinar, prinzeramente, los cambios en el pre-
supuesto total dei Gobierno, y no en los subsectores. Seria, 
portanto, un medio para evitar el impacto deflacionista dei 
desarme, aumentar el nível de los gastos distintos de los 
de defensa, a nível federal y estatal-local, medio que sur-
giria probablemente dei desarrollo ordinário dei proceso 
democrático.  

En segundo lugar, el gasto privado puede ser aumentado 
sustancial y dramàticamente como resultado de un desar- 
me efectivo.  
Finalmente,  el desarme puede hacer 
posible un período de "dinero fácil" y, como consecuencia, 
el gasto privado pudiera elevarse dramáticamente para ni-
velar, o znás que nivelar, el declive dei gasto público". 

As Quatro Hipóteses em Tempo de Paz 

2.1.6 Nas quatro hipóteses examinadas, ponderável parcela 
da contribuição do Govêrno Americano e das nações mais desenvol-
vidas, que buscam um equilíbrio orçamentário para suas economias, 
advem das despesas bélicas e estas, a nosso ver, como dado efetivo, 
em tempo de paz, são, no principal, irredutíveis, pela: 

necessidade de manutenção do equilíbrio de fôrças entre na-
ções politicamente diferentes e potencialmente conflitantes; 

existência de todo um complexo industrial de base, que não 
pode subsistir sem a participação do Estado nas suas com-
pras de caráter Jnilitar. 

Assim sendo, a teórica transferência de BUCHANAN, na hipótese 
do desarmamento (imperialista), além de inviável, face à conjuntura 
mundial, exigiria uma prèvia e inteligente programação, e muita sorte 
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para que o "dinheiro fácil", a admiti-lo possível, não pudesse gerar 
efeitos inflacionários. 

Roberto Sherrill, no mencionado artigo página 2/6, não obstante 
as violentas restrições, que faz às despesas militares norte-americanas, 
foi obrigado a reconhecer que 

"Partially in pursuit of economic stability, our Government 
since world war two has spent one trillion dollars for 
defense". 

É evidente, todavia, que as despesas de segurança, em tempo de 
paz, como quaisquer outras despesas públicas, devem permanecer nos 
limites do equilíbrio orçamentário, sem o que o seu fator estimulante 
da economia e do desenvolvimento tecnológico corre o risco de ter 
efeitos nitidamente inflacionários, não distintos dos de quaisquer outras 
despesas administrativas, conforme veremos em outro capítulo dêste 
trabalho. 

Os Desequilíbrios Orçamentários em Tempo de Guerra 

2.1.7 Nos tempos de guerra, todavia, tal equilíbrio faz-se difícil 
pela necessidade do aumento violento das despesas (vide item 2.1.2), 
sem que se meça o custo das mesmas. 

Aliomar Baleeiro (obra citada pág. 101) diz sôbre tal elevação 

"Nas grandes potências que se empenharam em guerras, 
observa-se o efeito fulminante destas sôbre a expansão 
alucinada das despesas, já no curso da luta, já depois dela, 
pelas conseqüências remanescentes e duradouras, notada-
mente o serviço da dívida pública hipertrofiada a cada 
conflito". 

Gunnar Myrdal, em seu trabalho publicado pela Revista de Occi-
dente — Madrid — 1959 — "Lecturas sobre Politica Fiscal", sob o 
título "La Politica Fiscal en el Ciclo Economico", analisando as me-
didas necessárias para as grandes depressões, a partir da crise sueca 
de 29/35, diz (pág. 82): 

"El deficit dei presupuesto durante la depresión no es pri-
mordialmente una medida deliberada, sino una necessidad 
práctica. 
Me atreveria a afirmar que, con escasas excepciones, los 
presupuestos nunca están ni han estado nivelados durante 
la depresión". 
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E muito embora HARLEY L. LUTZ, no seu já citado trabalho, 
à página 69 diga: 

"Ëste proceso de auto-engafio adoptó tambien Ia forma de 
comparar la depresión con una guerra . . .", 

a verdade é que, tanto numa quanto noutra conjuntura, o deficit orça-
mentário decorre de uma necessidade prática. 

Seligman (Essays on Taxation) calcula que os gastos da La 
Guerra Mundial foram de 211.000.000.000 de dólares e o Tesouro 
Americano estabeleceu em 30 de junho de 1946 que os custos mínimos 
da 2.4  Guerra Mundial deveriam ascender a 1.116.825.000.000 de 
dólares (Encyclopaedia Britannica). 

Aparentemente, tais gastos e os desequilíbrios orçamentários re-
sultantes representariam um retrocesso notório. Na prática, diferente-
mente das conseqüências desastrosas do ponto de vista humano (mor-
tes, invalidez, epidemias, destruição), econômicamente as nações ven-
cedoras, durante e após os grandes conflitos, conheceram períodos de 
pleno emprêgo e de amplo desenvolvimento econômico e tecnológico, 
e as vencidas, na atualidade, pela necessidade de serem auxiliadas 
pelas vencedoras durante a ocupação, recomeçando seus parques in-
dustriais modernizados, têm conseguido rápida e surpreendente re-
cuperação. 

O fenômeno menos sensível na La Guerra Mundial, tornou-se 
incontestável na segunda, após o Plano Marshall, sendo que a pró-
pria Coréia do Sul, palco de guerra regional com interferência norte-
-americana, após a paz de PAN-MUN-JON conseguiu um índice 
desenvolvimentista superior àqueles do tempo de paz. 

A própria Guerra do Vietnan, na sua atual fase, com uma con-
dução crescente dos vietnamitas sulinos, só tem vivido esta transferên-
cia, pelo real progresso da própria Nação, em têrmos de viabilidade 
econômica e política. 

(The Vietriamization of America — David Halberstam — PlayBoy 
— January 1971). 

Não estamos, evidentemente, fazendo a apologia das guerras, já 
que contrários a tôda a violência. Estamos, todavia, analisando dados 
concretos, a partir dos conflitos do século XX, já que nos anteriores, 
conforme veremos em capítulo à parte, os problemas econômicos e 
financeiros, embora subsistentes, não tinham a magnitude e a trans-
cendência, que encontram na atualidade. 

Compreende-se, portanto, nesta perspectiva a importância que o 
1.0  Ministro EISAKU SATO do Japão empresta ao acôrdo de mútua 
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defesa com os Estados Unidos, assinado após a derrota japonêsa, ali-
cerce efetivo do progresso daquele país asiático (Discurso à Imprensa 
de Junho de 1969): 

"Rather it means seeking, in parallel with building up our 
national power and achieving the reversion of Okinowa, a 
raison d'etre for today and for tomorrow in lhe Japan-US. 
Security arrangement — Which has served as a powerful 
pillar supporting our security policy — while paying respect 
to past achievements". 

Nesta perspectiva, a observação de H. LUTZ (obra já citada) de 
que: 

"Seria, además, por otra razón un grave error nevar de-
masiado lejos la analogia entre la depresión y la guerra", 

é procedente na medida em que as políticas orçamentárias das guerras, 
sob certos aspectos, se revelam melhores corretoras de conjuntura do 
que aquelas adotadas nas crises depressivas do século XX. 

Impostos Extraordinários de Guerra e Dívida Pública 

2.1.8 Dois fatôres, todavia, permitem às nações beligerantes 
enfrentarem-se, com receita aumentada sem reflexos tão negativos, no 
campo orçamentário, a saber: sua capacidade de impor tributos novos 
e de conseguir crédito voluntário ou não. 

Se na parte referente ao aumento da Dívida Pública, o fato é 
contestável, inúmeros sendo os financistas contrários a sua utilização, 
mesmo durante os períodos de conflito: 

"houve sempre financistas e políticos que procuraram pre-
servar aquela regra de uso do crédito apenas para os fins 
reprodutivos e que, por isso, sustentaram a tese do finan-
ciamento das guerras pela tributação extraordinária ou a 
de que esta se recomendava para rápida e enérgica amor-
tização dos débitos irrecusàvelmente exigidos pela defesa 
contra o inimigo". 

(ALIOMAR BALEEIRO - Obra citada —  Pág. 457). 

em relação aos impostos de exceção a oposição, tem sido menor, prin-
cipalmente quanto aos tributos sôbre lucros excessivos. 
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No conflito de 1914/1918, os Estados Unidos lançaram o "war 
proftis tax", cujo fim era conseguir para o Estado parte da receita que 
o Estado proporcionava ao contribuinte em decorrência de sua parti-
cipação na guerra. 

O estímulo à economia provocado pela guerra gerava um tributo 
legítimo e suportável, sem maiores oposições. 

Não o mesmo em relação aos impostos extraordinários sôbre o 
patrimônio (não fàcilmente mobilizáveis), que desde a primeira guerra 
mundial foram perseguidos pelos países, com forte oposição de con-
tribuintes e doutrinadores (LAUFENBURGER, a discussão na In-
glaterra sôbre a circunscrição das fortunas, da qual participaram 
PIGOU, EDGEWORTH, SIDNEY WEBB e SHAW; os debates na 
American Economic Association; a polêmica do Gabinete Orlando 
(1919); a opinião do Prof. Karl Dieh, na Alemanha (1919); a apli-
cação com resultados insuficientes na Bélgica, Holanda e França, após 
a 2.a Guerra, etc.). 

Da mesma maneira, os impostos extraordinários sôbre a despesa 
sofreram contestação e, de resto, nunca chegaram a concretizar-se, 
efetivamente. 

A verdade, contudo, é que os dois recursos, principalmente o da 
tributação extraordinária sôbre os lucros e a renda, representaram, 
durante os choques de maior expressão do século XX, uma forma de 
receita orçamentária a contrabalançar as despesas excessivas. 

E o interessante notar é que, diferentemente das depressões onde 
as despesas públicas visam incentivar a economia paralisada, que não 
propicia receitas substanciais, durante as guerras os ingressos aumen-
tados normalmente representam a potencialidade econômica nacional 
ativadora e ativada pelos dispêndios bélicos. 

Compreende-se, portanto, como a depressão norte-americana com-
batida por despesas em obras públicas, apenas foi superada pela intensa 
participação dos E.U.A. na 2.a Guerra. 

E, como consequência adicional, as tributações extraordinárias 
permitem abrir novas linhas de arrecadação ao Estado, que permane-
cem, no tempo, impossíveis de se justificarem nos períodos de paz. 

É, aliás, o que afirma Gabriel Franco, (obra citada página 43): 

"No podemos desconocer, aun sin caer en tales exagera-
ciones, que la guerra ha contribuido poderosamente ai au-
mento de los gastos públicos y creado el ambiente propicio 
para estabelecer impuestos que nunca se hubieran podido 
implantar en circunstancias 'tomates". 
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Tesouro de Guerra e Reparações 

1.9 Resta, finalmente, neste exame inicial dos limites concei-
tuais do presente trabalho, fazer uma rápida referência ao "tesouro" 
e às "reparações de guerra", como parte de receitas orçamentárias 
das nações vitoriosas. 

Em relação ao primeiro, caiu o mesmo em desuso, desde os fins 
do século, após ter a Alemanha separado parte da indenização de 6 
bilhões de francos pagos pela França em 1870 e depositado na for-
taleza de SPANDAU. Sua finalidade clássica de financiamento de 
guerras, hoje já não tem sentido. 

Quando às reparações, não obstante continuarem — e melhor 
examinaremos o assunto no capítulo específico sôbre as despesas mili-
tares em tempo de guerra e paz —, normalmente são, na atualidade, 
compensadas pela necessidade de recuperação econômica dos países 
vencidos, nos grandes conflitos, cum o que os países vencedores devol-
vem o que recebem, de forma multiplicada. 

Aliomar Baleeiro, a respeito desta nova realidade, diz (pág. 183, 
obra citada): 

"Outra compreensão do verdadeiro interêsse dos vencedo-
res e das gerações futuras introduziu política exatamente 
inversa a do apoio e socorro econômico do vencedor aos 
aliados e até aos inimigos da véspera". 

Conclusões 

1.10 Para concluir o presente capítulo, que visou conceituar e 
delimitar a extensão da tese que estamos defendendo, acreditamos ter 
deixado claro que: 

as depesas de segurança, militares ou de defesa, se conser-
vadas dentro de certos limites, em tempo de paz são incen-
tivadoras do progresso econômico e da evolução tecnológica; 

as despesas militares em tempo de guerra, a partir dos dados 
conhecidos, no século XX, não representaram retrocesso 
econômico e tecnológico das nações, antes permitindo o seu 
desenvolvimento, até mesmo quanto às vencidas (principal-
mente depois da 2.a Guerra); 

as despesas militares para a guerra ou para a paz podem 
representar um multiplicador econômico efetivo superior a 
de outras despesas, podendo melhormente retirar as nações 
de depressões econômicas; 
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as despesas militares, mesmo em tempo de paz, nas nações 
mais desenvolvidas, permitem evitar depressões econômicas, 
pela manutenção de parcela ativa da economia, sem riscos 
de colocação de produtos; 

a redução drástica das despesas de segurança, além de não 
possibilitar o progresso tecnológico em setôres básicos, é 
semente eventual do fantasma das depressões econômicas. 

Acreditamos, outrossim, ter demonstrado que, em tese, não obs-
tante contrários à guerra e manutenção de um espírito de competição 
armada, não podemos, na prática, ficar na posição hegeliana de, uma 
vez apresentado o conflito notório entre as idéias e os fatos, retorquir 
"Pior para os fatos". 

Em verdade, já disse o 1.0  Ministro Eisaku Sato, (discurso ci-
tado: 

"I make a point of stating that lhe national power of a 
country is the aggregate of that country's political stability, 
economic power, military might, way over international opi-
nion, cultural heritage and so forth. Also, lhe country's po-
pulation, intellect, creativeness, and other elements that 
form lhe back ground to these various capabilities must be 
taken mio consideration in assuring lhe country's national 
power". 

Nós concluiríamos, todavia, que para o poder nacional de um 
país desabrochar, dentro dêste complexo de elementos enunciados pelo 
1.0  Ministro Japonês "the military might", no limite do razoável e 
desde que não impedindo e propiciando as liberdades fundamentais 
da pessoa humana (o que infelizmente nem sempre tem sido possí-
vel), é o alicerce fundamental. 
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2 - DESPESAS MILITARES E CORRELATAS, 
EM TEMPO DE GUERRA E PAZ 

"A música parou e o locutor da estação começou a falar 
sôbre o vergonhoso tratado de Paris, que era perigoso para 
a França porque a colocava à merce da Alemanha, e into-
lerável para a Alemanha, porque esta ficava à mercê da 
França". 

ALEXANDRE SOLJENrIZINE -  Pavilhão de Cancerosos 
— Pág. 190 — 1.° volume — Editôra Expressão e 
Cultura. 

A Inevitabilidade das Guerras 

2.2.1 Antes de examinarmos o histórico das despesas militares 
e fazermos a crítica daquelas que são efetivamente necessárias e das 
que decorrem de uma estrutura viciada consciente ou inconsciente, va-
mos estudar, no presente capítulo, após termos focado no anterior 
apenas o ângulo referente às implicações econômico-técnico-financeiras, 
as demais características e componentes dos gastos de segurança. 

Faz-se, de princípio, necessária a pergunta se as guerras são efe-
tivamente inevitáveis. 

A leitura da humana história tem-nos demonstrado que os homens 
guerreiam entre si, como os animais lutam para viver. Atàvicamente. 
E sempre. 

Se não são, portanto, inevitáveis, não têm sido evitadas até o 
presente. 

O Senador Vance Hartke (artigo citado), em momento de desâ-
nimo, assim se refere a êste estigma da espécie: 

"In this century, more than in any other, man lias sou ght 
to contam n the devil in himelf. Pacifism becanse a movenzent 
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of international proportions and a favorite leitmotif of lite-
ratura and art. Statesmen spoke of eternal peace and their 
nations declared war illegal. But for ali the peace confe-
rences, international treaties, conscientious objectors and 
antiwar souls, history will describe this as an age of total 
brutality". 

Os doutrinadores e políticos socialistas têm explicado o gérmen 
das guerras como decorrência natural do entrechoque das fôrças impe-. 
rialistas e de que as guerras serão inevitáveis até a vitória do prole-
tariado. 

Lenine considerava produzir o imperialismo, necessàriamente, a 
guerra de três tipos: a) entre as grandes potências imperialistas; b) 
entre as potências coloniais e os movimentos de libertação nacional 
nas colônias; c) dentro de cada país imperialista. 

"Quem reconhece a guerra de classes não pode deixar de 
reconhecer também as guerras civis, que em cada sociedade 
de classes representam, a natural, e em determinadas cir-
cunstâncias, inevitável evolução, desenvolvimento e agra-
vamento da luta de classes". 

ICruchev, todavia, vivendo num mundo em que o confronto direto 
entre as duas super-potências poderia e pode representar a destruição 
do globo, admitia que a vitória do proletariado não precisaria advir 
necessàriamente de um conflito armado. 

Disse mesmo, no Congresso do P.C.U.S. de 1957, que embora 
no imperialismo. 

"seja mantida a base econômica da guerra" 

e haja fôrças reacionárias almejando aventuras c agressões, não se 
pode falar numa 

"inevitabilidade fatal da guerra", 

com o que deu início a um dos pontos de divergência com Mao-Tsé-
-Tung para quem a guerra é e será inevitável até a extinção completa 
do capitalismo. (1) 

O interessante é notar que os pais do comunismo, Marx e Engels 
(e principalmente o último), sem os dados que o século XX propicia-
riam a seus seguidores, admitiam a evitabilidade das guerras 

(1) A diplomacia do ping-pong poderá vir a desmentir a doutrina maoista. 
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"pela absoluta impossibilidade de avaliar corretamente as 
suas perspectivas ou seja pela incerteza total a respeito de 
quem sairá vencedor desta luta gigantesca". 

Engels dizia mesmo que o Reischatag alemão 

"se sentirá obrigado a pôr fim às despesas sempre crescen-
tes para fins militares". 

pois, 

"Caducarão todos os pretextos para a justificação dos ar-
mamentos dementes que transformaram tôda a Europa num 
campo militar" 

e concluia que a competição armamentista chegará ao seu climax 
quando 

"as armas se tornarem tão exorbitantes como inúteis em 
guerra" 

e quando 

"o militarismo, como qualquer outro fenômeno histórico, 
se extinguirá pelas conseqüências de sua própria evolução". 

(Debate sôbre a Inevitabilidade da Guerra — E. S. 
P. — 22/11/70 — N. B.). 

A visão de Marx e Engels sôbre o equilíbrio de fôrças poderosas, 
traz, evidentemente, uma contradição, já que as guerras de caráter 
universal só serão evitadas, na medida em que o equilíbrio das fôrças 
permanecer, com o que o militarismo continuará sendo um fato his-
tórico não ultrapassado. 

A verdade, todavia, é que se, em tese, as guerras são evitáveis — 
e, na prática, hoje parecem evitáveis as de caráter universal — a per-
manência dos conflitos entre nações é um dado inquestionável, que faz 
lembrar, na sua motivação, o dilema proposto por Freud; 

"say not that a good cause justifies any war. Say, rather, 
that a good war justifies any cause". 

Causas Principais dos Conflitos Armados 

2.2.2 Muito se tem comentado sôbre as causas fundamentais 
dos conflitos armados. 
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Exceção feita, talvez, às guerras dos cruzados (e há os que as 
justificam também com o fito de garantir rotas para o Oriente), 
onde a conquista do Santo Sepulcro era um fim por si só, numa 
Europa que desconhecida as unidades nacionais, as causas basilares 
dos conflitos são de natureza econômica ou política. 

Aliomar Baleeiro (obra citada, página 457) diz: 

"Quando de caráter defensivo, elas garantem a perenidade, 
a independência, a honra da nação. Educam a juventude 
na disciplina e no espírito de sacrifício, endurecendo-a pela 
bravura e pelo estoicismo. Outras guerras eliminam con-
correntes no comércio internacional, abrem mercados, as-
seguram bases estratégicas para consolidação da defesa 
contra perigos futuros (Estados Unidos contra a Espanha 
em 1898), constroem a unidade política de povos da mes-
ma raça, língua ou cultura (formação do Reich alemão 
depois da vitória sôbre a França em 1870), conquistam ou 
pretendem conquistar "espaço vital" para uma população 
crescente e em buscas de terras ou materias-primas, etc.". 

E como a economia e a política são dois reflexos nítidos da 
dimensão do homem em sociedade, as guerras são os acidentes certos 
de discordância não solucionada, no diálogo entre os povos. 

Efeitos Para-Econômicos e Financeiros das Guerras 

2.2.3 Já examinamos, no primeiro capítulo desta Seção, alguns 
dos efeitos econômicos provocados pelas guerras, deixando a enun-
ciação de certos resultados tecnológicos para a próxima. 

Queremos, todavia, acrescentar duas outras conseqüências, que 
têm clara repercussão no aumento das despesas públicas e no desen-
volvimento das Nações, quando vitoriosas ou sem seu parque fabril 
destruído, mesmo que derrotadas. 

A primeira é a unidade nacional, que se obtém para enfrentar o 
inimigo externo, mediante hábil propaganda, com o que tôda a sorte 
de sacrifícios que é pedida ao povo, no plano do trabalho e da con-
tribuição econômica, pode ser conseguida com reservas e resistências 
menores que nos períodos normais. 

De regra, as divergências e questínculas da política interna são 
superadas frente o perigo maior, que se deve combater, não poucas 
vêzes tendo os governantes, em dificuldade direcional, utilizado-se da 
técnica de criar o inimigo externo, como forma de obtenção da uni-
dade nacional. 
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Israel, nos dias de hoje, onde um notório conflito interno opõe 
o Ministro da Defesa, Moshe Dayan, à Première Golda Meier, des-
conhece para efeitos da guerra contra os árabes esta divisão, apare-
cendo como uma Nação coesa. 

Na Alemanha Nazista, o talento extraordinário de Goebbels con-
seguiu manter a unidade do povo alemão já derrotado, que até os 
últimos dias ainda confiava na fôrça das novas armas, como o início 
da recomposição alemã: 

"Durante toda la segunda guerra mundial utiliza la radio 
y la prensa para presentar en su mejor aspecto todas las 
decisiones dei Fulzrer y sacar el máximo partido de los 
acontecimientos mundiales, cualesquiera que éstos sean. 
Intelectual dei partido, es, en suma, el inventor de la guerra 
psicológica". 

(Actualidad Espartola — 20/10/ 1970 ). 

compreensível, portanto, que, em nome desta unidade nacional, 
tôdas as despesas possam ser aumentadas, com resistências notada-
mente inferiores que às em tempos de paz. 

O outro efeito interessante decorre da absorção de partes destas 
despesas pelas nações vitoriosas após as guerras, com o que nunca 
voltam a ter os mesmos níveis dos períodos pré-conflitantes. (vide 
2.1.2 ) . 

Inicialmente, porque uma série de atividades movimentadas pela 
economia de guerra deve ser mantida até que possa ser derivada para 
outras finalidades (quando isto é possível), risco de provocar-se um 
período de depressão econômica. 

E depois porque a criação de funções, cargos, auxílio às vítimas 
de guerra, aposentadorias aos inválidos, etc., exigem a sua permanência. 

Os Estados Unidos, por exemplo, tinham antes da 1 .a Guerra 
Mundial um gasto federal de: 

1913 — DEFESA — 450 milhões de dólares 
OUTROS ,— 520  

TOTAL — 970 

e depois 

1927 — DEFESA — 1.959 
OUTROS — 1.574 
TOTAL — 3.533 
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Note-se que o crescimento substancial também se refletiu nas 
despesas de segurança, antes inferiores a 50% e após tendo ultrapas-
sado mais de metade das despesas nacionais. 

Os dados, todavia, passam a ser mais evidentes quando se COM-
param os gastos anteriores à 2.a Guerra com os posteriores. 

GASTOS TOTAIS DEFESA OUTROS 

1938 — 8.449 milhões 1.900 6.549 
1948 — 35.592 " 23.154 12.428 

Nestes exemplos, percebe-se claramente a absorção nítida das 
despesas militares, como decorrência daquelas do conflito, nos orça-
mentos nacionais. 

Aliás, após a guerra da Coréia a mesma tendência ascendente foi 
notada. 

1954 DEFESA 56.545 arilUies 
OUTROS 21.147 " 
TOTAL 77.692 ” 

Gabriel Franco (obra citada, pág. 39), referindo-se a dados ela-
borados por Stamp (Wealth and Taxable Capacity) e Hicks (The 
Finance of British Government) diz (pág. 39): 

"Antes de la guerra de 1914/1918, los gastos públicos 
absorbian apenas 10 por ciento de la renta nacional. V einte 
cinco anos más tarde esta proporción dobló por término 
médio. En vísperas de la segunda guerra mundial, los gastos 
públicos reclamaban entre una tercera y una cuarta parte 
de la renta nacional en los países más adelantados de Eu-
rope Central y Occidental". 

Paz Armada 

2.2.4 A permanência dos gastos militares após os grandes con-
flitos e na atualidade, quanto às duas grandes potências, é, paradoxal-
mente, o dado mais importante a favor da tese passível de realizar-se, 
de que as guerras não são inevitáveis (pelo menos em têrmos globais). 

Com efeito, o poderio militar americano e russo, na projeção de 
10 anos, pode ser verificado pelos números abaixo transcritos (US 
News and World Report — 12/70): 
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• 

M1SSEIS BAL1STICOS INTERCONTINENTAIS 

EUA 
URSS 

1965 Hoje 
854 1.054 
270 1.350 

MÍSSEIS À BORDO DE SUBMARINOS 

1965 Hoje 

1975 
1.054 
1.600 

1975 
EUA 464 656 656 
URSS 120 300 900 

BOMBARDEIROS ESTRATÉGICOS 

1965 Hoje 1975 
EUA 780 486 350 
URSS 200 150 100 

AVIÕES DE COMBATE 

1965 Hoje 1975 
EUA 4.300 8.500 6.500 
URSS 4.100 10.000 10.000 

SUBMARINOS 

1965 Hoje 1975 
EUA 133 144 cêrca de 120 
URSS 310 350 425 

NAVIOS DE SUPERF1CIE 

1965 Hoje 1975 
EUA 380 234 cêrca de 180 
URSS 270 201 250/300 

PORTA-AVIÕES 

1965 Hoje 1975 
EUA 16 14 8 
URSS O O O 
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HOMENS EM ARMAS (SERVINDO) 

1965 Hoje • 1975 
EUA 967.000 1.300.000 750.000 
URSS 2.300.000 2.000.000 2.000.000 

(N.B. — As variações entre dados apresentados no presente tra-
balho decorrem, principalmente, do tipo de equipamento e con-
dição do recrutado, analisado por cada grupo ou Instituto es-
pecializado). 

Tais números estão a demonstrar um equilíbrio de fôrças, no 
sistema americano mais voltado para a defesa (foguetes intercepta-
dores Spartan e outros). e no soviético para a ofensiva. 

O impressionante, entretanto, é o equilíbrio quanto às bombas 
nucleares que cada país deverá ter para 1975, em tôrno de 9.000, 
quantidade suficiente para destruir a civilização atual, num conflito 
entre as duas nações. 

As despesas de segurança, no caso, além do desenvolvimento 
econômico e tecnológico que propiciam, poderão, efetivamente, repre-
sentar, dentro de limites determinados, que melhor examinaremos no 
quarto capítulo desta 2.a Seção, o início da reversão do espírito be-
licoso da humanidade. E dentro de uma perspectiva na qual tôdai as 
nações terminarão por enquadrar-se. 

É, aliás, o que Eisaku Sato prenuncia em outro discurso, êste 
pronunciado no clube do Japão para correspondentes estrangeiros: 

"Clearly, the Japanese people will no longer be satisfkd 
with a negative pacifism which concerns itself only with 
our own national security. Nevertheless it would be wrong 
to draw up national targets that are not in harmony with 
the ideais and aspirations of the individual living in our 
modern society. These targets, while taking into conside-
ration the special nature of the new age, must satisfy the 
innate human desire to create something meaningful and 
worthwile". 

Componentes dos Gastos Militares 

2.2.5 Já, a esta altura, podemos decompor os gastos de segu-
rança para efeitos de uma análise adicional ao nosso trabalho. 
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O Programa de Metas e Bases para a Ação do III Govêrno da 

Revolução Brasileira, dispõe, no capítulo referente à Segurança Na-

cional, a respeito do papel das Fôrças Armadas: 

"Os problemas atuais da Segurança Interna, oriundos de 

ações subversivas, COM evidentes vínculos internacionais, 

impõem o judicioso emprêgo dos meios policiais, na sua 

área de conzpetência. Às fôrças armadas cabe o atento 

acompanhamento do processo da guerra revolucionária, o 

adestramento adequado e, sobretudo, o planejamento que 

assegure a aplicação, integrada e coordenada, de todos os 

meios destinados a garantir a segurança interna, de forma 

a capacitar-se a atuação enérgica, pronta e eficaz, sempre 

que necessária. 
No que respeita à Segurança Externa, as Fôrças Armadas 

devem-se manter aptas a atuar no cenário americano ou 

mundial, como decorrência dos compromissos internacio-

nais assumidos pelo Brasil e honrados pelo atual Govêrno, 

e, principalmente, na defesa da soberania nacional e da 

integridade territorial, isoladamente ou em aliança, que 

decorra clêsses acordos" 

e conclui: 

"Impõe-se, portanto, o reaparelhamento das Fôrças Arma-

das, com vistas ao seu melhor adestramento, a fim de que 

possam bem cumprir suas funções constitucionais". 

Dentro desta perspectiva e propósitos, são projetos prioritários 

para as Fôrças Armadas brasileiras: 

GERAL 

Hospital das Fôrças Armadas 

MARINHA 

Construção Naval 

Construção de Bases Navais 

Outros Projetos 

4.1) Manutenção da Navegação 
4.2) Rêde de Sinalização Náutica 
4.3) Desenvolvimento de Pesquisas Científicas e Tecnoló- 

gicas 
4.4) Ampliação e Reparo da Rêde de Tráfego Marítimo. 
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XÉRCITO 

Programa de Reaparelhamento do Exército 

AERONÁUTICA 

Consolidação da Indústria Aeronáutica Brasileira 
Pesquisas para a Indústria Aeronáutica 

7.1) Tecnologia da Indústria Aeronáutica Brasileira 
7.2) Laboratórios Especializados 

Reforma Administrativa do Ministério da Aeronáutica 
Recquipamento da FAB 
Aquisição de Suprimentos de Aeronaves 
Localização de Unidades nas Regiões Amazônica e Centro-
-Oeste 
Construção da Academia da Fôrça Aérea 
Estudos e Pesquisas Básicas no Campo Espacial 

13.1) Estudos Meteoro-Climatológicos do Brasil 
13 .2) Estudos e Pesquisas Geofísicas. 

Pelo programa, percebem-se as tarefas crescentes das fôrças arma-
das e projetos para a manutenção de uma efetiva segurança nacional, 
com indiscutível preenchimento de lacunas estimuladoras da economia 
e da técnica, em setores onde a iniciativa privada não teria condições 
de caminhar sõzinha. 

Tomemos, por exemplo, o programa de despesas proposto para 
o ano de 1965 nos Estados Unidos, quando ainda não se previa a 
intensificação da guerra do Vietnan, como ocorreu, durante o seu 
decurso, e encontramos os seguintes números: 

Fôrças estratégicas de construção 
Fôrças aéreas e projéteis dirigidos continentais 

5,3 bilhões de dólares 
1,8 

Fôrças gerais 18,5  
Fôrças de apoio 1,4- .,  
Fôrças de reserva 2,0  
Investigação e desenvolvimento 5,5  
Despesas ordinárias 14,8 ,, 
Aposentadoria 1,4  
Defesa civil 0,4  
Assistência militar 1,1  
Legislação proposta 

Total 

0,2  

" f 1 52,4 
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Acrescente-se a êstes dados 2,7 bilhões de dólares para a Comissão 
de Energia Atômica. 

Por outro lado, os gastos propostos foram de: 

Pessoal militar 14,499 bilhões de dólares 
Funcionamento e manutenção 12,278  
Aquisições 14,785 1f 11 15 

Investigações, desenvolvimento, provas e 
valorizações 6,530 ff 99 ff 

Construções militares 1,056  
Casas 660  

Defesa civil 150  

Assistência militar 1,200  

Fundos de rotação e direção (—) 160 51 51 5/ 

Temos, portanto, dois exemplos de programação de gastos de 
defesa em tempo de paz (na época os Estados Unidos ainda não esta-
vam enfrentando a intensificação da guerra no Sudoeste Asiático e o 
Brasil não chega a ter problemas maiores com o terrorismo no plano 
interno) de duas Nações com "status" diferentes, mas com esque-
mas não tão distintos. 

Parece-nos, portanto, que, essencialmente, os gastos de defesa 
têm quatro componentes comuns, a saber: despesas com o pessoal 
militar, despesas de manutenção e funcionamento, despesas de com-
pras e obrigações e despesas de investigação e desenvolvimento. 

Face às suas implicações, passaremos a estudar cada uma delas 
em separado. 

As Despesas com Pessoal 

2.2.6 O antigo secretário da defesa dos Estados Unidos, Clark 
Cliford, em momento de indiscutível saudosismo, disse certa vez: 

"Not too many years ago, the war and navy departments 
were concerned almost exclusively with men and simple 
machines. Defense industries were regarded as more mu-
nitions makers. How remote that era seems!" 

Não obstante, mais de 1/4 das despesas militares norte-ame-
ricanas ainda são de pessoal. 

No Brasil, a percentagem é maior, face a, apenas agora, estar o 
país remodelando as estruturas equipamentais de sua fôrças. 
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O elemento humano, porém, é parte substancial e necessária do 
complexo militar, estando a receber treinamento cada vez mais moti-
vado, conforme se pode notar do item III da Ação do Govêmo em 
relação ao Exército 

"Hl — Prosseguimento do programa de instrução do pes-
soal e adestramento das unidades, com a finalidade de: — 

Coordenar e integrar, nos diferentes níveis, as ativida-
des de relação, formação e aperfeiçoamento dos qua-
dros permanentes, a fim de manter um núcleo capaz 
de enquadrar e empregar a Fôrça existente e servir 
de base à sua evolução. 

Criar melhores condições para o exercício da profis-
são militar e para motivar o adestramento das Uni-
dades, pela ação efetiva no setor do ensino e instru-
ção, conjugada com o programa de reaparelhamento 
material, de forma a aumentar a operacionalidade da 

Fôrça Terrestre". 

No Brasil, como em outros países, o soldado é recrutado: coer-
citivamente (em tempo de guerra e paz) e voluntàriamente. As ne-
cessidade sempre crescentes do elemento humano para operar novos 
equipamentos e preencher as diretrizes estratégicas de cada Govêrno, 
em função da tecnologia avançada e da ocupação territorial, estão a 
exigir esta reformulação motivadora. 

Os Estados Unidos, por exemplo, que antes da 2.a guerra mun-
dial não tinham fôrças armadas permanentes, mantêm hoje efetivos 
superiores a 3 milhões de homens (3.161.000) contra (2.955.000) da 
Rússia (D.C.I. 17/11/70, pág. 13), o que vale dizer que cada nação 
possui quase 10 vêzes mais homens em armas do que Roma, no 
período de 2 séculos, em que conservou a paz nas suas fronteiras 
(350.000 — Maurice Crouzet — História Geral das Civilizações). 

E interessante notar que, por melhor que seja a motivação, a 
eficiência no método coativo de obter-se pessoal é inferior ao da 
adesão voluntária. 

Por isto, estão os Estados Unidos examinando uma reformula-
ção da requisição de pessoal, aliás, sugerida por Buchanan, no seu 
tratado sôbre Fazenda Pública (pág. 272): 

"La sustitución de la coacción por el método voluntário 
de reclutamiento puede tener efectos fundamentales sobre 
la eficiencia dei gasto federal en el sector militar dei 
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presupuesto. Si se carga directamente a los servicios sepa-
rados dentro dei Departamento de Defensa el gasto de 
personal a precios determinados por el mercado, podemos 
esperar que tomen decisiones mucho más racionales con 
relación ai empleo de hombres. Asi serán recompensados 
por economizar personal, cosa que ha estado ausente largo 
tiempo en la organización de los servicios militares". 

As Despesas de Manutenção 

2.2.7 Os gastos de defesa para manutenção das fôrças arma-
das devem representar, aproximadamente, 1/4 das despesas de segu-
rança, nas nações mais desenvolvidas (Estados Unidos, Rússia, etc.), 
sendo superior nas nações em desenvolvimento. 

Dentro destas despesas incluem-se a conservação e reparação 
dos muitos equipamentos das fôrças armadas, como tanques, aviões, 
navios, assim como das bases militares, seja as existentes, seja aque-
las que devem ser estabelecidas numa política estratégica de segurança. 

Nela incluiremos, portanto, também as compras de material de 
manutenção e substituição dos equipamentos em uso, a contratação de 
pessoal civil, de serviços de transporte e comunicação, e todos os 
gastos desta natureza. 

Antonio Saturnino Braga, no seu trabalho, "Introdução ao Estu-
do da Segurança Nacional (página 28 do n.o 21 da Revista Brasileira 
de Estudos Políticos) diz que a Política Nacional, 

"Comporta um planejamento integrado, que se realiza em 
todos os campos de atividade nacional (político, adminis-
trativo, econômico, financeiro, psicológico, social e militar) 
e para cuja consecução deve ser prevista a utilização de 
todos os meios disponíveis em cada um desses campos". 

Entre os gastos de manutenção, todavia, o planejamento não 
se assemelha, nos países mais desenvolvidos, à técnica de decisão da 
economia privada, com o que algumas críticas são feitas a um custo, 
talvez, maior para as nações, pelos sistemas em uso, qual seja de as 
requisições serem feitas nos escalões menores até uma decisão sôbre 
a conveniência das despesas pelos escalões maiores. 

Buchanan sugere (obra citada, pág. 279) que se cada setor mili-
tar tivesse uma verba específica de gasto ligada à sua decisão direta, o 
uso do material de manutenção seria mais economizado, por depen-
derem do contrôle e decisão das mesmas pessoas: 
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"En cierto sentido la reforma convierte la estructura de 
la decisión dei departamento militar en algo más análogo 
a la estructura de Ia decisión en la economia dei mercado 
privado". 

Chega mesmo a propor (no que achamos um exagêro) que cada 
soldado recebesse uma importância para vestir-se, de tal maneira que 

economizado lhe pertenceria, provocando um maior cuidado nos 
gastos de manutenção. 

Outro ponto também muito discutido, no princípio dos gastos de 
manutenção, diz respeito à melhor avaliação dos meios disponíveis 
para fazê-los (ex.: se contratos de arrendamento não são preferíveis 
à compra de terras para instalação de bases militares). 

Gastos necessários têm o mérito de representar um estímulo per-
manente para as emprêsas supridoras das fôrças armadas, quando elas 
mesmas não executam seus próprios trabalhos de manutenção. 

As Despesas com Compra de Equipamentos 

2.2.8 As despesas de compra e as obrigações contraídas; toda-
via, representam aquelas que mais propiciam o desenvolvimento eco-
nômico de uma Nação, como fruto da necessidade de segurança. 

Nos primeiros dias de 1971, a marinha norte-americana contratou 
com a indústria naval daquele país a construção de 15 submarinos 
nucleares, para equilíbrio das fôrças submarinas dos EUA face à 
crescente fôrça naval soviética. O custo de cada unidade será de 200 
milhões de dólares e o contrato atingiu a cifra de 3 bilhões, o que 
vale dizer 3/5 de todo o orçamento brasileiro. 

O aperfeiçoamento do material bélico para a defesa obriga 
dispêndios desta natureza e proporcionais à dimensão e potenciali-
dade de cada Nação. Quando as compras podem ser feitas dentro do 
próprio país, efetivamente representam um movimento notável para a 
economia nacional, já que as despesas circulam e se reproduzem nos 
seus limites soberanos. 

Esta razão pelo qual a maior parte dos países desenvolvidos e 
em fase de desenvolvimento procuram substituir as compras no Exte-
rior pela produção no próprio país do equipamento necessário, com 

que articulam a economia dela dependente e melhoram a tecnologia 
aplicável à espécie. 

No Brasil, se tormarmos a Aeronáutica como exemplo, a sua 
frota de aviões, a quase totalidade implantada com unidades adquiri- 
das de outras nações, tinha, em 1970, o seguinte quadro estatístico, 
com acentuada margem de despesas transferida do país para fora: 
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AVIÕES IMPLANTADOS 

Avião N.° de Itens Total de Peças Valor Total Cr$ 

CA-10 9.392 1.103.166 985.262,88 
B-6 9.757 1.959.069 4.551.231,91 
T-33 14.550 3.025.592 4.783.495,42 
C-115 10.255 188.260 2 . 628 .325,67 
C-119 7.844 771.440 1.683.130,96 
H-13 1.873 37.239 135.368,16 
L-19 2.165 197.230 127.449,46 
SH-1D 4.567 122.931 1.014.002,92 
T-24 1.474 12.497 453.088,03 
TC-45T 2.548 230.218 417.050,79 
VH-4 1.669 39.553 335.402,79 
C-47 9.750 2.296.333 4.726.516,76 
C-91 20.041 821.081 614.455,64 
C-118 9.511 402.247 3 . 848 .791,25 
C-130.  17.417 477.776 5.447.318,32 
T-21 3.022 98.236 139.388,20 
C-Geral 2.086 681.371 128.017,29 
T-6 3.849 483.678 1 . 268 . 074,77 
C-92 10.805 126.981 997.437,28 
C-93 21.003 287.122 4.821.358,26 
P-15 14.211 1.246.700 2 . 822 . 410,27 
P-16 16.347 733.135 2.970.379,20 
SA-16 4.192 427.927 1.243.469,93 
T-37 6.877 204.856 2.067.108,17 

Tal frota, a maior parte dela constituída de aviões ultrapassados 
tècnicamente e alguns nos limites máximos de sua vida de vôo, deve-
rá ser substituída ou suplementada por novas aeronaves, em grande 
parte a serem fornecidas pela própria indústria nacional. 

O Marechal Márcio de Souza Mello (conferência citada, pági-
na 31) refere-se a esta transferência de destinação de verba, com o 
que as compras passarão realmente a estimular nossa economia: 

"Tôdas essas medidas de fomento à indústria aeronáutica 
brasileira, a par de atenderem às diretrizes governamentais, 
tornam a Fôrça Aérea Brasileira menos dependente de im-
portação, tanto da própria Aeronave quanto de seus equi-
pamentos e sobressalentes, sendo relevante acrescentar, 
neste particular, que 142 firmas no país já estão cataloga-
das como fabricantes e fornecedoras de material de avião". 
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Críticas têm sido feitas às compras de defesa, em todos os países, 
pelo menos no concernente à sua capacidade de ativação da economia, 
sob a alegação de que o Estado, sendo um mau comprador, normal-
mente paga um preço maior que o valor dos produtos adquiridos, no 
mercado comum. 

De certa forma, a crítica poderia ser válida, na medida em que 
os fornecimentos estivessem monopolizados por uma única compa-
nhia. 

Na prática, o contrôle dos órgãos de segurança e a concorrência 
entre diversas companhias tornam a assertiva pouco provável, embora 
não afastada. 

Mesmo nos países, que não possuem ainda muitas opções de 
competição, como o Brasil, pelo que pudemos apurar, nos contatos 
que precederam a preparação da presente tese, é bastante difícil a 
ocorrência da "compra ineficiente", pelo severo contrôle no exame 
das propostas. 

A crítica de financistas à figura do "comprador ineficiente" de-
corre, provàvelmente, do custo mais elevado de pesquisa e elabora-
ção de um projeto militar, que deve obedecer a determinadas condi-
ções e deve ser prèviamente estudado para funções delimitadas e com 
um único adquirente, o que, via de regra, não acontece em equipa-
mentos ou bens de consumo na economia privada. 

Uma companhia de aviões, por exemplo, que precisou estudar 
determinadas características para um tipo super-sônico militar, no 
momento que produziu e vendeu tais produtos bélicos, se tiver mer-
cado, poderá transferir a tecnologia adquirida a custo reduzido, pro-
jetando-a para a economia privada, pela absorção natural do "know-
-how". 

Outra crítica que, geralmente, se faz contra as despesas de com-
pra é a de que muitos planos contratados e para os quais despesas 
foram realizadas, não se completam, de tal maneira que há um des-
perdício das obrigações contraídas para nada. 

Trata-se, evidentemente, de uma contingência da própria natu-
reza dos gastos militares, onde muitas vêzes programas custosos tor-
nam-se obsoletos antes de serem colocados em prática. 

Em nossa opinião, as despesas de compras de equipamento são 
as mais estimuladoras da economia, no campo dos gastos de segurança. 
E por paradoxal que seja, pela necessidade intensificada, nos períodos 
de guerra, esta ativação aumenta. 

"On other hand, war, unless excessively destructive, inten-
sifies social cohesion within lhe fighting group and stimu- 

58 



lates economic activity. Among industrial state it creates 
full employment during Lhe war, and in Lhe period of pre- 
paration before, and of reconstruction after". 

(Encyclopaedia Britannica — Vol. 23 — Pág. 326 — 
Edition 1960). 

As Despesas de Investigação 

2.2.9 Finalmente, a quarta categoria das despesas militares é 
aquela destinada à investigação e desenvolvimento, sendo a mais útil 
na perspectiva da evolução tecnológica. 

Se não é unânime o consenso dos estudiosos das despesas de 
segurança em serem elas um ativo estimulador da economia, porque 
julgam que despesas de outra natureza seriam mais benéficas para a 
economia, em relação a estas como incentivadoras do avanço tecnoló-
gico, talvez porque menores, talvez porque de resultados mais ine-
quívocos e menos discutíveis, o consenso, mesmo dos gastos em que 
resultem soluções negativas ou insuficientes, é maior. 

No Brasil, as despesas neste campo, subirão de 182 milhões de 
cruzeiros para 292 em 1973, quanto aos projetos prioritários e de 
7 para 34 em relação à pesquisa de minerais atômicos. 

Nos Estados Unidos andam em tôrno de 10 bilhões de dólares, 
todos os projetos considerados. 

No campo da metodologia da pesquisa e dos gastos, Charles 
Hitch e Roland McKean (Economics of Defense in the Nuclear Age 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1960), quando 
o primeiro era o encarregado do contrôle da Defesa, sendo seu Secre-
tário, Robert MacNamara, introduziram naquele país, a investigação 
operativa, pela qual antes de cada gasto no campo militar, passou-se 
a fazer, não a análise específica do mesmo, mas de todo o sistema 
a que pertencia na procura da solução mais adequada e, portanto, 
mais eficiente. 

Conclusões 

2.2.10 O Contra-Almirante Luiz Clóvis de Oliveira, no seu 
trabalho, Soberania e Segurança Nacional (pág. 23 do Boletim do 
Clube Naval n.o 161) disse: 

"O Poder Nacional, no campo militar, ou Poder Militar, 
para atender as imposições da Segurança Nacional, é ava- 
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liado, de acôrdo com a chamada "Teoria da Energia Po-
tencial", e como é mencionada nos documentos do Naval 
War College, analisando-se: 

sua energia momentânea — são os fatôres existentes 
ao eclodir uma guerra destinados aos fins desta, isto é, 
são as Fôrças Armadas (em serviço ativo e na reserva), 
o material de guerra armazenado e as fortificações terres-
tres; 

na energia potencial — compreendendo os fatôres não 
destinados, normalmente, à guerra, mas capazes de deci-
dir a luta, tais como: 

População — número de habitantes, cultura, prepa-
ração técnica, distribuição geográfica e unidade política; 

Capacidade econômica — situação agrícola e mine-
ral, grau de desenvolvimento industrial e situação finan-
ceira; 

sistemas de comunicações — rendimento; 
situação geográfica e 

Fatôres morais e anímicos". 

Nesta dimensão e visão são feitas, hoje, em dia, na maioria dos 
países, as despesas militares. 

Acreditamos, neste capítulo, ter deixado claro o nosso ponto de 
vista sôbre: 

a evitabilidade da guerra de caracter universal, pelo 
equilíbrio das fôrças entre poderosos com capacidade 
de destruição da terra; 

serem os fatôres econômicos e políticos os originado-
res principais das guerras; 

a importância dos efeitos paraeconômicos e financei-
ros das guerras (absorção das despesas excepcio-
nais em tempo de paz e coesão popular a favor dos 
governos) a par do desenvolvimento econômico e tec-
nológico quando não completamente destrutivas; 

a continuação de guerras regionais pelo risco menor 
de destruição da humanidade; 
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serem as despesas militares, em tempo de guerra e 
paz, dívidas em quatro grandes espécies a) pessoal 
militar, b) manutenção, c) compras; d) investigação; 

serem destas, as despesas de compras, no campo eco-
nômico, e de investigação, no campo tecnológico, as 
mais úteis a qualquer nação, quando realizadas no 
seu próprio território. 

Temos, assim, concluído a parte doutrinária das despesas de 
segurança, conceitualmente e na realidade prática, com o que podere-
mos nos dois próximos capítulos cuidar do histórico dos gastos mi-
litares, na perspectiva do presente trabalho e dos seus limites críticos 
objetivos e subjetivos. 
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3 - HISTÓRICO DAS DESPESAS MILITARES 

"The study of hostilities among animais catz contribute 
knowledge of typical psychological situations leading to 
war; of the influence of specialized techniques (such as 
the panther's striking power, the antelope's fleetness the 
buffalo hard's mau charge, the tortoise's heavy armour, the 
co-operativeness of the social insects) upon the frequency 
and intensity of war; of the relative survival value o/ diffe-
rent techniques upon the individual, the group and the 
species; and of the relatiotz ship of conflict, com petition, 
cooporation, territorial control, hierarchic dominance, and 
other social and psychological factors related to hostilities 
upon the course o/ organic and social evolution". 

(Encyclopaedia Britannica — Vol. 23 — Pág. 329 — 
Edition 1960). 

O Homem Primitivo 

2. 3 .1 As guerras são o mais denso e constante componente 
da história das sociedades organizadas. 

Worthington Smith, no seu livro 'O homem primeiro", descreve 
a sociedade da vida primitiva paleolítica, como das tribos com um 
único macho adulto, que as mantinha e conduzia até ser depôsto p_or 
um mais jovem e mais forte, que poderia ser seu próprio filho. - 

A lenda grega de Cronos, devorador de seus descendentes, en-
quanto não derrubado por Zeus, provàvelmente teve sua origem nas 
reminiscências trasladadas, por via oral, de geração para geração e 
pelos povos e raças, da sociedade primeva 
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"Capendant Rhéa parvint à sauver Jupiter. Celui-ci, étant 
devenu grand, fit la guerre à son père, le vainquit et, apres 
l'avoir traité comme Uranus avait èté traité par ses fils, 
ii le chassa du ciel". 

(P. COMMELIN — La Mythologie — Pág. 8 
— Editions Garnier, 1948). 

A expansão demográfica, contudo, pouco a pouco, obrigou os 
homens a tolerarem-se e já, ao final da espécie dos neandertaleses, 
embora sob o domínio de um, a sociedade agrupada em tôrno de inte-
rêsses comuns (sobrevivência) começou a delinear-se. 

A guerra, se assim pudermos chamar, tinha características de 
luta contra animais de outras espécies, ou para defesa ou para alimen-
tação, sendo que os objetos utilizáveis para a paz (agricultura, esca-
vações, etc.) eram os mesmos utilizados para o combate. 

Carleton Coon (The Epic of Men — Life, 1962, pág 77), diz 
sôbre êstes primórdios da raça: 

"The use of fire is the only open-and-shut difference bet-
ween man and ali the other animais". 

e continua 

"Fire was man's first source of power that did not come 
from his own muscles". 

No momento em que o homem foi aperfeiçoando sua técnica de 
caça e os seus instrumentos de conquista (machado, faca, pedras arre-
messáveis), que começou a solucionar o seu problema maior e emer-
gente de sobrevivência na alimentação e na moradia, é que a agrega-
ção natural se fêz e isto, à altura da sociedade neolítica e quase às 
vésperas da idade do ferro, a qual propiciou a descoberta e utilização 
dos metais, de suas ligas, do cavalo e da roda. 

A determinação, no tempo, de tais conquistas ainda estão, toda-
via, cobertas de profundo silêncio: 

"Quantos progressos miraculosos, quantas etapas, cujo mis-
tério nos irrita!" 

(MAURICE CROUZET — H. G. Civilizações — Vol. 1 
— Pág. 3). 

O certo, porém, é que èste mistério deve esconder já profundas 
divergências entre os primeiros grupos e os conflitos entre êles auxilia-
ram o aperfeiçoamento dos primeiros passos da humanidade. 
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As 10 Civilizações e suas Contribuições bélicas 

2.3.2 A Encyclopaedia Britannica, (volume 23 — pág. 329), 
com base nas conquistas tecnológicas das guerras e utilização para 
elas, assim as divide, histõricamente: 

"Historic warfare is distinguished from primitive warfare 
by the fact that it occurred among groups that used writing 
and usually the horse. Moderns warfare began among 
groups that used printing and the gun. 

These inventions were rapdly followed by the steam boat, 
locomotive, motorcar and airplane; the telegraph, telepho-
ne, radio and radar; the rifle, mac" hine gun and the che-
mical and atomic bomb; uniu l warfare carne to be conduc-
ted by instruments of comnumication, transport and des-
truction greatly extending the biological equipment of man 
or 

Com efeito, de forma ampla, as guerras podem ser classificadas, 
na medida do progresso tecnológico, que proporcionem. 

Se considerarmos, entretanto, ao contrário de Toynbee, as nossas 
civilizações em apenas 10 (da Ilidia, Chinesa, do Complexo Mesopo-
tâmico, do Complexo da Ásia Menor, Egípcia, Grega, Romana, Cris-
tã Ocidental, Maometana e Judáica), veremos que tôdas elas trou-
xeram um aporte ideológico, econômico e tecnológico distinto à his-
tória das guerras e das despesas delas decorrentes. 

Inicialmente, a China, desde a dinastia dos Chang, substituída 
pela dos Tchen, (dinastia dos reinos combatentes), dos T'sin e dos 
Mans, dos reinos enfraquecidos, na idade média e moderna, mas cheios 
de recursos tecnológicos para a guerra (pólvora, papagaios, bússola, 
etc.), atacados e dominados pelos mongóis e depois ocidentais até 
recentemente, sempre viveu uma característica interessante: grande 
capacidade de arquitetar planos e descobrir armas e técnicas poderosas 
e reduzida iniciativa guerreira, mesmo quando pressionando e domi-
nando partes substanciais da Ilidia. 

A India, cujo período áureo deveu-se ao rei Asoka, pelas suas 
raízes, que remontam ao tempo da presença védica, de místico pacifis-
mo, nunca teve maiores propensões para a guerra, sendo vítima cons-
tante ora dos caprichos de uma China mais equipada, ora do Ocidente 
(Alexandre) até a sua dominação completa( portuguêses e inglêses), 
sendo mesmo sua libertação feita em modêlo próprio (liderança de 
Gandhi). 

Não o mesmo em relação a todos os povos que passaram pela 
Mesopotâmia (sumerianos, elamitas, babilônios, assírios, etc.), por 
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natureza e necessidade belicosos, dependentes que eram, do comércio 
de suprimentos de outras nações, obtidos pela conquista (quando 

mais fracos) ou por acordos (se equilibradas as fôrças), os quais 
tinham em seus reis, intermediários entre os deuses e os homens, e, 
portanto, os condutores diretos dos exércitos. Foram os introdutores 
de táticas e técnicas de guerra pioneira, na época. 

Pela sua proximidade e pelo mesmo desfavorecimento da natu-
reza, os povos da Ásia menor (hititas, mitani, lídios e os persas depois, 
principalmente os primeiros e os (iltimos) tiveram intensa presença 
bélica, com a introdução do ferro como arma e dos carros de combate, 
tendo mesmo um dos monarcas hititas, Muwatali, levado de vencida 

famoso faraó Ramses II, na primeira batalha da história, cujo emo-
cionante transcorrer pôde ser reconstruído (Kadesh). 

Já os egípcios, protegidos, naturalmente, pelas suas barreiras 
geográficas foram um povo de mediano ânimo guerreiro, assemelhan-
do-se, nas conquistas tecnológicas, aos chineses e aos indus, no espírito 
de luta em seus três impérios, mesmo sob o domínio dos hicsos, por 
quase 400 anos, e sua posterior continuação (Alexandre, Ptolomeu), 
não conheceram maior necessidade de conquista e grande parte de 
suas guerras foram de caráter meramente defensivo. 

Os gregos, sendo um povo naturalmente guerreiro, desde os 
cretenses até os aqueus, jônios e dórios, vivendo a dupla realidade 
do mar, que os conduzia ao comércio marítimo e das montanhas, que 
os separavam e os impediam de criar uma unidade extra-citadina, can-
saram-se de guerrear entre si e com os outros e, um dia, foram domina-
dos pelos romanos. O mais notável de seus guerreiros, Alexandre, cons-
tituiu-se no grande introdutor de novas técnicas de guerra, entre as 
quais a falange macedônia. 

Os romanos, modelados no exemplo grego, mas com um sentido 
político e de conquista planejada mais intenso, representaram a intro-
dução da guerra efetivamente programada, independente dos seus go-
vernantes e líderes, seja pela manutenção de corpos militares próprios 

para isto permanentemente treinados, seja pela sábia política de 
contrôle dos povos submetidos e pelo uso de armas, estradas, critérios 

estilos inusitados e eficientes (o quadrado romano). 

A queda dos romanos lançou o mundo, nos séculos seguintes, 
para a convivência de quatro estilos superiores de civilização (a orien-
tal com os chineses e indus e a ocidental e do médio oriente com os 
cristãos e maometanos), as quais permanecem até hoje, com colora-
ção diversa de sua origem (mesmo nos países marxistas), mas com 
um crescente aperfeiçoamento de técnicas beligerantes, cujas implica-
ções foram analisadas gos capítulos anteriores. 
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Resta uma referência à presença judáica, que não representa uma 
civilização própriamente dita, pois com tôdas confundida e tôdas sepa-
rada. O seu papel nas guerras é o mais notável desempenhado por 
qualquer povo de qualquer civilização. Nunca estiveram com ninguém 
(a não ser na luta que, no passado e agora, travaram e travam pelo 
seu próprio território) e sempre financiaram tôdas as guerras (os 
Rotchilds emprestando para Napoleão e para os inglêses, as duas inva-
sões turcas do Ocidente, onde os reis europeus e os turcos foram por 
êles supridos em dinheiro, os maometanos e os cristãos na Europa 
recebendo idêntico tratamento, etc.). 

H. G. Wells, em sua História Universal — 1.0  volume — pág. 
454 — Companhia Editôra Nacional — 1944) sôbre a evolução da 
humanidade, que é um reflexo da luta entre os homens e das guerras 
entre as sociedades por um mundo melhor, assim o conclui: 

"O resto da história da humanidade é, de modo geral, a 
história dessas três idéias de ciência, de justiça universal, 
e da universal comunidade humana, irradiando-se da inte-
ligência dos homens excepcionais, e dos povos em que 
primeiro se originaram, para a consciência geral da espé-
cie, e dando, de início, uma nova côr depois um nôvo 
espírito, e, afinal, uma nova direção aos negócios huma-
nos". 

Características fundamentais das Guerras no Passado 

2.3.3 Crane Brinton, no seu livro "Anatomia das Revoluções" 
(Ed. Fundo de Cultura S/A. — 1958 à pág. 120), quando cuida da 
Posição Econômica e Social da Tropa, diz: 

"Como o soldado raso na guerra, o revolucionário comunz 
não tem voz, nem nome". 

E, nos primeiros tempos, salvo os soldados mercenários, nem 
direito a sôldo, quando convocados para as guerras. No máximo, ao 
saque, quando vitoriosos. 

Na idade antiga e média, as despesas militares pràticamente se 
restringiam ao pessoal militar de comando, aos guerreiros por carreira, 
que no tempo de paz asseguravam os impérios e os reinados. 

Nas guerras, o povo convocado fornecia o potencial humano e os 
governos obtinham material bélico e alimentos, a preço reduzido ou 
nenhum, já que os reis ou os sacerdotes eram a dimensão dos deuses, 
na terra, e a plebe destinada a servi-los. 
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Não se pode, portanto, falar em despesas excessivas, já que os 
governos supriam-se, na medida de suas necessidades e independente-
mente de programações, no próprio povo ou povos dominados, de 
tudo o que precisavam para a guerra ou para a paz. 

Salvo exceções, como a de Amenophis IV ou a de Roma, e em 
função das características de cada região e gente, esta era a realidade, 
cujo colorido e densidade puderam variar no tempo e no espaço, mas 
cuja essência sempre foi inalterável. 

Os gregos, com a liberdade que se outorgaram e com superior 
capacidade de pensamento individual, alteraram um pouco o relacio-
namento, após seguido pelos romanos, entre os cidadãos e o Estado, 
mas a sua subordinação ao Poder fêz Coulanges, (Cidade Antiga, 
pág. 343, 1.0  volume, Ed. 1950 — Livraria Clássica Editôra), dizer: 

"Nada no homem havia de independente. O seu corpo 
pertencia ao Estado e estava-lhe votado na sua defesa; em 
Roma o serviço militar era obrigatório até aos quarenta e 
seis anos, e em Atenas e Esparta por tôda a vida". 

Nesta época, contudo, uma maior consciência do dever perante 
a Nação fazia com que, nas guerras, os cidadãos representassem quase 
que idêntica inexistência de ônus financeiros, para o Erário, muito 
embora as tropas fôssem uma elite mais motivada para a defesa dos 
seus interêsses e valôres (ex.: as duas guerras contra os Persas, mili-
tarmente, melhor equipados). 

As despesas financeiras consciencializadas — significando um 
ônus multiplicador econômica e politicamente — só as tivemos em 
Roma, onde os cidadãos buscavam, na carreira das armas a sua maior 
realização e onde as tropas permanentes, inclusive para a guerra, for-
mada dos próprios romanos, eram sempre razoàvelmente remuneradas. 

Já a esta altura, gastos paralelos e crescentes, na medida do 
aperfeiçoamento do material bélico, faziam-se sentir, nos orçamentos 
militares, principalmente na armada, cujos navios mais poderosos e 
mais caros consistiam no ônus maior do equipamento de combate. 

A própria manutenção de um tesouro de guerra para financiar 
parte destas despesas estavam a demonstrar a maior pressão das mes-
mas na segurança dos limites imperiais. 

Aliomar Baleeiro, em seu livro "Uma Introdução à Ciência das 
Finanças", conta inclusive a seguinte passagem, pág. 143: 

"Quando, em meio à guerra civil contra Pompeu, Cesar 
atingiu Roma, obteve a Complacência do Senado, em 
relação a quanto quis, exceto dispor do tesouro. Arrom- 
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bou-o e de lá tirou 15.000 barras de ouro com 13.519 
quilos e 30.000 barras de prata com 114.000 quilos. Com  
isso, veio a derrotar Pompeu". 

A partir dos Romanos estas despesas foram sendo incorporadas 
a uma nova mentalidade, que pela sua racionalidade, sempre se impôs 
aos povos que delas não se utilizavam, conscientemente, dos quais os 
bárbaros vitoriosos ou os turcos em relação a Constantinopla foram 
exemplos. 

De forma cada vez mais planejada e programada, passaram a 
integrar os esquemas guerreiros, mesmo na Idade Média, cujas guer-
ras limitadas tinham menor poder devastador que nos períodos clás-
sicos dos grandes conflitos. 

reflexo desta mentalidade de pequenos exércitos organizados 
perdurou, mesmo após a Renascença. Drake enfrentou a Invencível 
Armada com número reduzido de barcos e homens, piratas e merce-
nários, Cortez conquistou o México com pouco gasto, o "terrível" 
Albuquerque e o "forte" Castro governaram a Ilidia com fôrças limi-
tadas, os Espanhóis, que invadiram os Países Baixos, eram apenas 
11.000, os Exércitos franceses e suecos não superavam a 1.500 ho-
mens. 

Os números não aumentaram nos séculos XVII e XVIII, tendo, 
por exemplo, os americanos vencido os inglêses, com poucas armas 
e homens despreparados, porque também os inglêses não eram muitos. 

Pode-se, entretanto, já se falar em orçamentos pesados para a 
defesa, com ônus enormes para os tesouros nacionais. 

século XIX conheceu três grandes conflitos as guerras napo-
leônicas, a guerra da Criméia e as guerras prussianas (Áustria 1866 
e França 1870). 

A tática, os equipamentos e o potencial humano mudaram subs-
tancialmente, com ônus já não mais financiados pelo próprio Estado, 
mas por empréstimos muitas vêzes tomados de fora. 

Napoleão utilizou 500.000 homens para a invasão da Rússia e 
suas táticas de decisões rápidas e batalhas relâmpagos, pelos Prus-
sianos foram utilizadas, na guerra contra a Áustria (7 semanas) e 
contra a França (4 semanas). 

Poder-se-ia falar ainda na guerra da Secessão, cujo reflexo e 
impacto para a América do Norte foi semelhante ao da guerra do 
Paraguay, no Hemisfério Sul. 

Conde Helmuth Cari von Moltke chamou, entretanto, a guerra 
americana 
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"a struggle between two armed mobs . . . from which no-
thing could be learned". 

A experiência do crescimento enorme das despesas militares no 
século XIX e as experiências políticas e econômicas, que o continente 
europeu conheceu delas decorrentes, em tempo de guerra e paz, foram 
o estopim das crises mundiais da primeira metade do século XX e a 
luta para sua solução na segunda. 

Trata-se de uma aventura extraordinária, dolorosa e produtiva 
que o homem conheceu e que, talvez, como diz Lucien Febvre (His-
toire Univers-elle des Explorations — 1.0  volume — Nouvelle Librai-
rie de France — 1958), 

. . . ne finira jamais que si l'Homme dans un geste de 
folie, met fin à l'Homme". 

As Conquistas Portuguêsas e suas implicações 

2.3.4 Cabe, agora, um rápido comentário a respeito de uma 
das maiores contribuições à humanidade decorrentes da necessidade 
de segurança interna, que as despesas de defesa proporcionaram. 

Falamos das conquistas portuguêsas nascidas da procura de seu 
fortalecimento econômico e militar, as quais projetaram a pequena 
nação pelo Atlântico, a fim de combater a ameaça espanhola, afasta-
da na batalha de Aljubarrota, por um acidente bem aproveitado pelo 
Santo Condestável. 

Com efeito, a escola de Sagres, com todos os conhecimentos que 
ministrou aos navegadores de todos os países, como Colombo, Ves-
pucio, Magalhães (ao serviço da Espanha), deu ao mundo as suas 
dimensões atuais, além de criar os navios para a navegação oceânica 
(caravelas). Sua contribuição histórica, no campo das despesas de 
segurança, sèmente é comparável às conquistas da astronáutica, nos 
dias que correm, e à descoberta do fogo na idade primitiva. 

A história do mundo, após os portuguêses, cujo predomínio foi 
curto, pelas próprias limitações numéricas de seu povo e pequenez 
de seu território, foi marcada, indelèvelmente, por estas conquistas. 

Domingos Monteiro, no sétimo volume de sua "História da Civi-
lização" (Ed. Lidador Ltda. — 1964, pág. 119), assim se refere à 
contribuição lusitana: 

"De fato, por via dela, o mundo não só tomou consciência 
de si próprio — esclarecendo-se assim um problema fun-
damental para a sua própria existência — como foi con-
cedida à Europa, que não passava de um continente con- 
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finado e voltado para si mesmo, sem maior importância 
do que qualquer outro, a hegemonia que exerceu por 
alguns séculos e que só agora começa a perder". 

A Astronáutica 

2.3.5 A Encyclopedia International Grolier (vol. 17, Edição 
1970 — pág. 114), sôbre a exploração espacial faz o seguinte co-
mentário: 

"The space age did not become a reality until it had pro-
ceeded through a number of essential preliminary stages. 
It began with the building of a theory, followed by the 
first experiments. Then carne the first big rockets and with 
them shots to and beyond the limits of the earth's atmos-
phere. 
After that the first artificial satellites were orbited around 
the earth, and then experiments with deorbiting satellites, 
wich had nade a number of circuits around the earth. 
Then the time was signe for the first manned orbital 
flights". 

"Space exploration devices fali into four groups. The first 
group comprises artificial satellites orbiting the earth, some 
of then designed for spacial experiments. The second group 
comprises the lunar probes devices that are sent to the 
moon, either to circle it or to land on its surface. The third 
group consists of the planetary probes, devices that go to 
another planei and circle it or possibly land on its surface. 
The ships for manned flight make up the fourth group". 

O que a Encyclopedia não menciona, todavia, é que a Astro-
náutica corresponde à mais notável contribuição tecnológica, que as 
despesas militares propiciaram à humanidade. 

Originada pela fôrça à reação aplicada pelos alemães, quando 
já derrotados na Segunda Guerra, teve a sua exploração ampliada 
pelas duas nações cabeças de bloco, que a par da propaganda política, 
de que se beneficiaram e beneficiam-se, utilizam-na para missões milita-
res claras de defesa e informações (satélites espias, transporte de ogivas 
nucleares por foguetes espaciais, etc.). 

A sua menção, no presente capítulo, vale, apenas, como balisa-
mento das conquistas e influências das despesas de segurança, através 
de sua história. Melhor analisaremos as suas implicações no terceiro 
capítulo do presente trabalho. 

7.1 



Relação das grandes Guerras até o Século XI 
E motivos das guerras posteriores 

2.3.6 Podemos já, agora, passar a um rápido quadro cronoló-
gico das grandes guerras da história da humanidade até o século XI 
e o relacionamento dos seus tipos no último milênio. 

ANO A.C. EPISÓDIO 
3.200/2.600 LUTA ENTRE AS CIDADES DE LAGACH, 

UR, URUC 
3.000 GUERRAS MARÍTIMAS PARA O DOMÍ-

NIO CRETENSE 
2.600/2.400 GUERRAS PARA O DOMÍNIO DE SAR-

GÃO E DESCENDÊNCIA SC0BRE A 
ÁSIA 

2.300 CONQUISTA DO ELAM PELOS SUME-
MANOS 

2.100 UR É DESTRUÍDA PELOS ELAMITAS 
1.840 A ASSÍRIA DOMINA MARI 
1.730 HICSOS DOMINAM O EGITO 
1.700 CRETA É DESTRUÍDA PELA 1.a VEZ 
1.650 HITITAS VENCEM BABILÓNIOS 
1.490/1.450 CRETA É VENCIDA PELOS AQUEUS 

(LENDA DE TESEU) 
SÉCULOS XIII/XII GUERRAS DE CONQUISTA DA ASSÍRIA 
1.298/1.232 EGÍPCIOS PERDEM A BATALHA DE 

KADESH PARA OS HITITAS 
XII INVASÃO DÓRIA, GUERRA DE ISRAEL 

CONTRA FILISTEUS 
1.175 BABILÓNIA É DOMINADA POR ELAM 
SÉCULOS IX - VII CONQUISTAS ASSÍRIAS 
771 A CHINA CAI PERANTE OS BÁRBAROS 
SÉCULO VII SARGÃO DESTRÓI ISRAEL 
671/665 CONQUISTAS DO EGITO POR ASARA-

DÃO E ASSURBANIPAL, SUSA CAI 
PERANTE ASSLTRBANIPAL 

614 MEDAS DESTROEM ASSUR 
612 NINIVE CAI NAS MÃOS DOS MEDAS 
597 NOBUCODONOSOR TOMA JERUSALÉM 
566 MEDAS E LIDIOS GUERREIAM 
559/530 CIRO CONQUISTA CAPIÇA 
549/546/539 CIRO CONQUISTA O REINO MEDA E A 

ÁSIA MENOR E A BABILÓNIA 
525 CAMBISES CONQUISTA O EGITO 
518 DARIO CONQUISTA A ÍNDIA DO NORTE 
509 ROMA VENCE OS ETRUSCOS 
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ANO EPISÓDIO 

490 OS GREGOS VENCEM EM MARATONA 
OS PERSAS 

481 REINOS COMBATENTES NA CHINA 
480 OS PERSAS SÃO BATIDOS EM SALAMI-

NA E OS CARTAGINÊSES EM HIMERA 
479 BATALHAS DE PLATÉIAS E DE MICALA 

CONTRA OS PERSAS 
474 ETRUSCOS PERDEM EM CUMAS PARA 

SIRACUSA 
429 GUERRA DO PELOPONESO 
413 FIM DA GUERRA DO PELOPONESO 
413 ATENAS É DERROTADA EM SIRACUSA 
404 AIGOSPOTAMOS É DERROTADO E O 

IMPÉRIO ATENIENSE DESAPARECE 
371 TEBAS DERROTA ESPARTA 
343/291 GUERRAS SAMNTTAS 
338 FILIPE VENCE EM QUERONEIA 
334/323 ALEXANDRE DOMINA A GRÉCIA E 

ÁSIA, ATÉ A INDIA E O EGITO 
281 ÁSIA MENOR É CONQUISTADA POR 

SELEUCO I 
279/270 OS CELTAS INVADEM A MACEDÔNIA 
241 ROMA VENCE A PRIMEIRA GUERRA 

PÚNICA 
223 ANTIOCO III CONQUISTA A ÁSIA ME-

NOR (SELEUCIDA) 
218/201 SEGUNDA GUERRA PÚNICA (ANIBAL) 
200/196 TITO QUINCIO VENCE FELIPE V DA 

MACEDÔNIA 
192/189 OS ROMANOS VENCEM ANTIOCO III 
189 DEMÉTRIO INVADE A ÍNDIA 
172/168 ROMA VENCE O REI PERSEU 
167/140 A GRÉCIA É TOTALMENTE VENCIDA 

PELOS ROMANOS 
129 OS PARTOS TOMAM A BABILÓNIA 
112/64 ROMA LUTA CONTRA MITRIDATES E 

O VENCE 
73 SIVAN-TI CONQUISTA O OESTE CHINÊS 
63 POMPEU TOMA JERUSALÉM 
58/51 ROMA CONQUISTA A CÁLIA 
53 PARTOS VENCEM GRASSO 
53 MAR VENCE POMPEU (TESSÁLIA) 
42 ANTONIO VENCE REPUBLICANOS 
43 CONQUISTA DA BRETANHA 
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ANO EPISÓDIO 

31 AUGUSTO VENCE ANTONIO 
51/63 D. C. GUERRA CONTRA OS PARTOS 
65 GANDARA É CONQUISTADA POR CUJU-

LA CAFSA 
73/102 PAN TCH'AO CONQUISTA O TURQUES-

TÃO 
101/107 ROMA CONQUISTA A DÁLCIA 
114/117 ROMA É BATIDA PELOS PARTOS 
166 A GUERRA CONTRA OS GERMANOS 

NO DANÚBIO 
184 REVOLUÇÃO TURBANTES AMARELOS 

(CHINA) 
197/198 ROMA VENCE OS PARTOS 
231/232 GUERRA CONTRA OS PERSAS 
248 LIN-YI VENCE EM HUE 
249 VASUDEVA É VENCIDO POR CHAPUR 
248/251 DÉCIO MORRE LUTANDO CONTRA OS 

GODOS 
276/270 FRANCOS CHEGAM ATÉ A ESPANHA 
294/296 AS FRONTEIRAS DO DANÚBIO SÃO 

REESTABELECIDAS 
304 INICIO DAS GRANDES INVASÕES BÁR-

BARAS 
314/324 GUERRA ENTRE AS DUAS ROMAS 
338 OS PERSAS DERROTAM OS ROMANOS 
351 CONQUISTA DE SAMUDRAGUPTA 
410 ALARICO TOMA ROMA 
410/435 ROMA ABANDONA A BRETANHA, VAN-

DALOS E SUEVOS ATRAVESSAM O 
RENO E A ÁFRICA DO NORTE 

451 OS HUNOS CHEGAM A ROMA 
476 ROMA CAI NAS MÃOS DOS BÁRBAROS 
486 CLÓVIS VENCE SIÁGRI 
507 CLÓVIS VENCE VISIGODOS 
530/537 OS FRANCOS CONQUISTAM A PROVEN-

CA, A TURNGIA E O REINO BOR-
GUNDO 

540 O JAPÃO É VENCIDO PELA CORÉIA 
614 OS SASSANIDAS TOMAM JERUSALÉM 
630/650 CONQUISTA ÁRABE DA SÍRIA, EGITO, 

MESOPOTÃMIA E IRÃ 
630/682 TURCOS SÃO SUBMETIDOS PELOS CHI-

NESES 
668 CHINA CONQUISTA A COREIA 
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ANO EPISÓDIO 

680/700 OS ÁRABES CONQUISTAM A BERBÉRIA 
711/713 OS ÁRABES CONQUISTAM A ESPANHA 
717/718 OS ÁRABES CERCAM CONSTANTINO-

PLA 
735 CHINA VENCE O TIBETE 
751 ÁRABES VENCEM CHINÉSES 
774/864 AS VITÓRIAS DE CARLOS MAGNO 
820 INCURSÕES NORMANDAS A GÁLIA 
SÉCULOS VIII/IX/X EXPANSÃO DO IMPÉRIO ÁRABE 
SÉCULOS VIII/IX GUERRAS CHINÉSAS-TURCAS 
975 GUERRA ENTRE BIZANTINOS E HANO-

ÃNIDAS. 

A partir do ano 1.000 as guerras podem ser resumidas: 

de formação de Estados (Bulgária, Dinamarca, Por-
tugal, Espanha, França, Inglaterra, etc.); 
Cruzadas; 
expulsão dos árabes da Ásia e da Europa; 
de conquistas de novos ou antigos continentes (Por-
tuguêses, Espanhóis, Franceses, Inglêses, etc.); 
de disputas entre o Oriente e o Ocidente; 
de caráter religioso-econômico; 
as guerras do século XIX; 
as guerras de libertação; 
as revoluções; 
de outra natureza. 

Não faremos o quadro cronológico a partir do ano 1.000, pela 
multiplicação dos conflitos e pela maior facilidade de determinação 
de sua natureza acima relacionada. 

Isto pôsto, podemos analisar as duas grandes conflagrações arma-
das do século XX, sua motivação e o seu custo financeiro. 

Aspectos financeiros das duas Guerras Mundiais 

2.3.7 As duas grandes guerras da primeira metade do século, do 
ponto de vista de análise dos seus aspectos financeiros e dos seus 
custos, face ao número enorme de estudos, que permitiram, ser hoje 
perfeitamente avaliáveis, divergentes, todavia, sendo as conclusões tira-
das a respeito das suas implicações. 

Na determinação de seus custos, Seligman, no livro "Essays in 
Taxation", fêz o seguinte quadro correspondente aos gastos totais da 
La Guerra, (Macmillan Company — New York, 1925 — pág. 757 
— 10.a Ed.): 
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..1 
o' Total War Expenditures: World War I 

(in 000,000s) 

Great Britain. Aug. 4,1914--March 31,1919 £8,601 $41,887 
Australia Aug. 4,1914—March 31,1919 291 1,461 
New Zealand Aug. 4,1914—March 31,1919 76 365 
Canada Aug. 4,1914—March 31,1919 1,545 
South Africa 33 243 Aug. 4,1914—March 31,1919 
India Aug. 4,1914—March 31,1919 119 584 

Bristish empire   $ 46,085 

France Aug. 3,1914—March 31,1919 169,000fr $32,617 
Russia Aug. 1,1914—Oct. 31,1917 51,500 Rb 26,522 
Italy May 23,1915—May 31,1919 L.81,016 15,636 
Belgium Aug. 2,1914—Oct. 31.1918 5,900fr 1,387 
Rumania Aug. 27,1916—Oct. 31,1918 907 
Serbia 635 July 28,1914—Oct. 31,1918 
United States April 5,1917—June 30,1919 32,261 

Entente powers   S109,965 



Germany Aug. 1,1914—Oct. 31,1919 

Austria-Hungary July 28,1914—July 31,1919 

Turkey Nov. 3,1914—Oct. 31,1918 

Bulgaria Oct. 4,1915—Oct. 31,1918 

Central powers  

Total  

$48,616 

24,858 

1,802 

732 

$ 76,008 

$232,058 

204,268M. 

119,504Kr 

£1,739 

6,700fr 

9,500M 

$ 21,123 

$210,935 

Loans to Alies 

Great Britain  

France  

Germany  

United States  

Total 

Total net war expenditures (*)  

$8,467 

1,293 

2,261 

9,102 



Nestas despesas estão incluídas aquelas decorrentes da Guerra, 
que continuaram em tempo de paz, como indenização e aposentado-
ria dos inválidos. O quadro tem como fonte de informação os orça-
mentos dos respectivos países. 

Não obstante ter sido, uma Guerra rápida, no seu início, (inva-
são pela Áustria da Sérvia, a aliança da Alemanha com a Áustria, a 
oposição rápida da Rússia ao lado da Sérvia e o posterior apoio da 
França, Inglaterra e mais tarde do Japão, Itália e Estados Unidos), 
em seis semanas ambos os grupos opositores estavam, com aproxima-
damente 2 milhões de homens, em armas, e com seus exércitos para-
lisados pela luta de trincheiras, que iria prolongar-se por 4 anos, com 
muito sangue e poucos resultados militares. 

A 2.a Guerra Mundial, fruto da loucura de um homem, que 
pretendeu solucionar problemas econômicos e de "destinação histó-
rica" da Alemanha, levou, efetivamente, a luta a todos os oceanos e 
continentes, apresentando, em têrmos de custos militares, números 
fantàsticamente maiores, conforme a seguinte avaliação de 1956: 

Estimated Minimum Costs of World War II 

Country Cost 

U.S. (July 1,1940—June 30, 1946) $387,000,000,000 
Germany 272,000,000,000 
U.S.S.R. 192,000,000,000 
United Kingdom 120,000,000,000 
Italy 94,000,000,000 
Japan 56,000,000,000 
Canada 15,000,000,000 
France (1935 to the capitulation) 9,000,000,000 

(after Normandy landings) 6,000,000,000 
South American countries 8,000,000,000 
Belgium 3,250,000,000 
Poland (to fall of Warsaw) 1,550,000,000 
Netherlands (to invasion) 925,000,000 
Czechoslovakia (1935invasion) —to 800,000,000 
Greece (1935-42) 220,000,000 

Yugoslávia (1935-42) 200,000,000 
Mexico 200,000,000 
China (estimates unreliable) 

Estimated minimum costs of World War II $1,166,825,000,000 
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A "National Industrial Conference" estimou, todavia, que os 
custos adicionais decorrentes só para os Estados Unidos estarão em 
1972 em tôrno de 700 bilhões de dólares, ou seja, 7/10 do produto 
nacional bruto americano para 1970. 

O interessante é notar que, em ambas as guerras, o seu finan-
ciamento foi insuficiente apenas com a taxação excessiva, empréstimos 
voluntários internos e externos, empréstimos compulsórios (sempre 
mal sucedidos na Inglaterra, não obstante a obra de Keynes "How 
to pay for the war", 1939), de tal maneira que a impressão de dinhei-
ro, a forma mais grosseira de inflação, foi a adotada. 

Outro detalhe interessante, nesta análise dos custos da guerra 
diz respeito ao "Lend-Lease Act" passado pelo Congresso America-
no, em 11 de Março de 1941, pelo qual material e serviços que seriam 
fornecidos às nações consideradas estratégicas para os Estados Unidos, 
cujos ônus para o Tesouro Americano podem ser estimados no se-
guinte quadro: 

Lend-Lease Aid-By Category and Country, March II, 1941 
to Dec. 31, 1945 

(in $000) 

Category British empire U.S.S.R. Other 
countries Total 

Ammunition $ 2,118,319 $ 481,953 $ 358,718 $ 2,958,990 
Ordnance 922,546 301,795 246,225 1,470,566 
Aircraft 3,684,894 1,189,200 461,232 5,335,326 
Aircraft engines, parts, etc. 2,343,654 375,168 151,963 2,870,785 
Tanks and ordnance vehicles 2,850,786 618,129 400,280 3,869,195 
Motor vehicles and parts 931,034 1,150,806 391,404 2,473,244 
Watercraft 3,017,331 689,205 326,743 4,033,279 
Foods 3,406,531 1,726,023 238,091 5,370,645 
Other agricultura' products 864,792 28,885 17,381 911,058 
Machinery 818,779 1,576,674 57,057 2,452,510 
Metais 1,366,479 878,996 120,287 2,365,762 
Petroleum products 2,333,672 134,160 93,142 2,560,974 
Other supplies 3,225,198 1,314,248 1,530,643 6,070,089 
Rental of ships, etc. 2,006,279 473,819 200,459 2,680,557 
Servicing, repair of ships, etc  326,054 120,442 21,199 467,695 
Miscellaneous expenses 536,956 81,967 7,700 626,623 

Total  $ 30,753,304 $ 11,141,470 $ 4,622,524 $ 46,517,298 

retornariam econômicamente, o que efetivamente aconteceu: 
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Revesse Lend-Lease Aid Received by the U. S., by 
Category, Cumulative to Sept. 2,1945. 

Category Amount 

Capital installations $ 1,664,915,000 
Foodstuffs 512,875,000 
Clothing 91,089,000 
Petroleum and coa! products 1,684,629,000 
Air force supplies and equipment 474,622,000 
Other military supplies and equipment 1,189,739,000 
Shipping and other transportation 1,349,421,000 
Other services 504,744,000 
Raw materiais and food shipped to U.S. 347,288,000 

Total  $ 7,819,322,000 

Na verdade, por êste expediente, os Estados Unidos eliminaram 
os riscos dos débitos de guerra nunca pagos, lembrando que em junho 
de 1946 os seus créditos insolúveis da 1.a Guerra Mundial eram ainda 
os seguintes: 

Word War I Debts Owed to the United States as 
of June, 30, 1948. 

(in $000,000. Figures are rounded and will not necessarily 
add to totais) 

Country Total debts 
Total 

payment 
Fundede 

debt 

Armenia $ 29.2 $ ... $ .. . 
Austria 26.0 .9 25.9 
Belgium 528.5 52.9 400.7 
Czechoslovakia 188.8 20.1 165.2 
Estonia 26.2 1.2 16.5 
Finland 8.1 8.3 7.5 
France 4,837.8 486.1 3,863.6 
Great Britain 6,871.4 2,024.8 4,368.0 
Greece 38.2 4.1 31.5 
Hungary 2.9 .6 1.9 
Italy 2,067.2 100.8 2,004,9 
Latvia 10.8 .8 6.9 
Lithuania 9.7 1.2 6.2 
Poland 327.9 22.6 206.1 
Rumania 80.3 4.8 63.9 
Russia 
Yugoslavia 

481.7 
64.3 

8.8 
2.6 

... 
61.6 

Total  $ 15,599.2 S 2,752.4 $ 11,230.5 
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conforme determinava o "Annual Report of the Secretary of the Trea-

sury for the Fiscal Year Ended June 30, 1948." 

Não obstante, as impressionantes cifras atrás apresentadas, supor-

tadas pela América do Norte, tais gastos trouxeram-lhe uma prospe-
ridade além das previsões, em função do seu avanço tecnológico e 
industrial e a superação dos reflexos dos anos críticos de 1929/1939. 

Inflação de Guerra 

2.3.8. A. J. Brown, no seu livro "The Great Inflation, 1939/ 
/1951", analisando os efeitos da 2.a Guerra Mundial, apresenta o 

seguinte quadro correspondente ao aumento do custo de vida em rela-
ção ao ano de início daquele conflito: 

Price index Numbers, Selected Countries, 
Illustrating Effects of World War 11. 
(Aug. 1948 as per cent of Jan-June 1939). 

Country Wholcsale prices Cost of living 

Argentina 273.5 - 
Autralia 173.0 143.1 
Austria 449.0 450.0 
Belgium 390.0 380.8 
Brazil 302 471.3 
Bulgaria 808.2 - 
Canada 216.1 157.3 
China - 305 x 10' 
Czechoslovakia 321.6 282.7 
Denmark 236.9 166.9 
Egypt 983.5 818.1 
France 1,930.0 1,578.5 
Germany (wcst) - 160.0 
Greece 25,200.0 25,221.0 
Hungary - 450.0 
India 358.0 310.5 
Ireland 229.9 175.8 
Italy 5,700.0 5,160.0 
Japan 11,467.0 15,000.0 
Mexico 280.5 326.9 
Netherlands 178.1 202.0 
Norway 276.7 158.0 
Poland - 12,820.0 
Spain 329.3 289.8 
Sweden 198.2 153.6 
Switzerland 217.7 162.9 
Turkey 448.4 331.6 
United Kingdom 225.9 167.5 
United States 221.9 176.6 
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Tais dados trazem à baila o problema do impacto inflacionário, 
que o aumento das despesas públicas, em tempo de guerra, acarreta. 
Trata-se de elemento inequívoco, que na 1.a Guerra principalmente, 
com as economias menos controladas, foi sentido e onde a Alema-
nha, como país derrotado, sofreu o maior choque. 

Na 2.a Guerra, todavia, esta inflação, que os países mais atin-
gidos conheceram (França, Itália e outros) nasceu do crescimento 
alarmante das despesas, sem ingressos correspondentes, provocando 
a impressão de papel moeda. 

O interessante, todavia, é a teoria Keynesiana para o seu "infla-
tionary gap", apresentado no "How to pay for the War" que foi 
resumida por Alain Barrère (Ed. Fundo de Cultura — Rio — 2.° 
Volume pág. 413 — Teoria Econômica e Impulso Keynesiano): — 

"O problema pode ser apresentado da maneira esquemá-
tica seguinte — a renda monetária crescerá por causa do 
aumento da produção global provocada por grande inves-
timento adicional nas indústrias que trabalham para a 
guerra. 

Esta renda monetária será repartida entre o conjunto das 
pessoas da comunidade, através de pagamentos de salários, 
juros, de lucros emanados das emprêsas privadas ou do 
Estado, aos quais acrescentarão os soldos militares e os 
pagamentos diversos feitos pela autoridade pública. É pre-
ciso reduzir o montante dos impostos. 

a renda real acessível às pessoas privadas representará 
apenas uma parte desta produção; seu valor será inferior 
ao da renda monetária; ou, em outras palavras, o preço 
da oferta global disponível para a "comunidade privada" 
será inferior à procura global monetária de que essa co-
munidade disporá. 

produz-se pois um hiato, fruto dessas condições bem 
particulares, mas que, em suma, é de natureza igual àque-
la que se produz entre a renda monetária e a renda real, 
quando, sendo atingido o pleno emprêgo, o aumento da 
procura efetiva, sob o impulso do crescimento da quanti-
dade da moeda, faz subir a renda monetária distribuída, 
enquanto a renda real permanece estável. 

Se se deixam as coisas andar por si mesmas, a conclusão 
é evidente: o hiato se configura exatamente na potenciali-
dade de inflação; os preços vão sofrer um impulso para a 
alta, tanto mais violento quanto maior fôr o hiato". 
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As soluções apresentadas por Keynes principalmente a da pou-
pança voluntária para reduzir o impacto inflacionista tiveram redu-
zido sucesso. 

A realidade, todavia, demonstrou que a inflação que se seguiu 
ao início do conflito e mesmo após, nos casos em que foi mantida, 
em certos limites, não teve reflexos negativos e as Nações procura-
ram-na corrigir, sendo que aquelas que buscaram suprimí-la, pelo 
contrôle de preços, alta tributação e redução de despesas exageradas, 
tiveram um multiplicador no campo econômico menos rápido que 
as nações que conseguiram reduzí-la, após uns primeiros anos de nível 
elevado, sem a utilização de recursos tão drásticos (a recuperação 
da França e da Itália, mais destruídas que a Inglaterra em compa-
ração com o Reino Unido). 

Esta realidade, contudo, por fatôres distintos daqueles domi-
nantes nas décadas de 40, 50 e metade da de 60, está sendo alte-
rada, pela maior interdependência das economias nacionais, criação 
de áreas comuns de comércio, com o que as inflações desiguais e 
as balanças de pagamento desequilibradas provocam problemas com-
plexos e antes inexistentes. 

Por isto aquêle efeito inflacionário e até certo ponto benéfico 
na época resultante da 2.a Guerra Mundial, hoje consistiria em um 
elemento de grande perturbação para as economias interligadas. 

O Pleno Emprêgo 

2.3.9. Um rápido comentário sôbre um dos mais importan-
tes reflexos das guerras — e principalmente a última de caráter mun-
dial — sôbre as economias dos países, mormente dos Estados Uni-
dos, qual seja a manutenção do pleno emprêgo, após as mesmas. 

Myron H. Umbreit, Elgin F. Hunt e Charles V. ICinter, no seu 
livro "Economia, Princípios e Problemas — Ed. Fundo de Cultura 
— Rio, à pág. 227, dizem:— 

"Embora o Govêrno tenha empregado no decorrer da 
década de 1930, muitos métodos com o objetivo de au-
mentar o emprêgo, a prosperidade real não retornou senão 
até que a Segunda Guerra Mundial elevasse a um alto 
nível a procura da mão de obra", 

concluindo que após a guerra 

"o que se tornava necessário era a formulação e imple-
mentação de amplas políticas capazes de assegurar e man-
ter um ambiente econômico saudável. 
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O problema era descobrir alguma política global que per-
mitisse antecipar essa depressão e impedir que ela se de-
senvolvesse". 

Foi esta a origem da "lei do Emprêgo" de 1946, com o que 
o Govêrno Americano criou condições para garantir, com a mani-
pulação de sua capacidade de fazer despesas, o máximo emprêgo, 
com a máxima produção, num ambiente de estabilidade econômica. 

De certa forma, outros países adotaram medidas semelhantes, 
mas nenhuma delas na extensão e profundidade do sistema americano. 

O espírito que norteou a lei, todavia, pode ser considerado como 
um dos fatôres preponderantes da manutenção de alto nível das des-
pesas, se comparadas com aquelas de início do conflito. 

Conclusões 

2.3.10. William L. Shirer, no seu livro "The Bise and Fali 
of the Third Reich" à página 15 (Crest Book, 1963) manifesta opi-
nião de que não mais haverá guerras universais:— 

"Adolf Hittler is probably the last of the great-  adventurer 
— conquerors in the tradition of Alexander, Caesar and 
Napoleon, and the third Reich the last of the em pires 
which set out on the path taken earlier by France, Rome 
and Macedonia. The curtam n was sung down on that phase 
of history, at least, by the sudden invention of the hydro-
gen bomb, of the ballistic missile and of the rockets that 
can be aitned to hit the moon. 
In our new age of terrifying, lethal gadgets, which supplan-
ted so swiftly the old one, the first great aggressive war, 
if it should come, will be launched by suicidal little mad-
men pressing an eletronic button. Such a war will not last 
long and none will ever follow it. There will be no con-
querors and no conquests, but only the chassed bones of 
the dead on an uninhabited planet". 

Em outra variação do mesmo tema, Ornar Gonçalves da Motta, 
no seu trabalho "Segurança Nacional" (Carta Mensal sôbre Pro-
blemas Nacionais n.° 161 da Confederação Nacional do Comércio) 
chega à mesma conclusão:— 

"Essa evidente e recíproca capacidade de represália pos-
suída pelos Estados Unidos e pela União Soviética, cons-
titui o mais forte motivo para que ambos evitem o con-
flito nuclear". 
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É também a nossa opinião, de tal maneira que acreditamos ter 
sido realmente a 2.a Guerra Mundial o comêço da reversão das guer-
ras totais e, com o tempo, das guerras regionais, na medida em 
que os países conflitantes adquiram poder de destruição global. 

Éste capítulo, portanto, representa as fronteiras de um nôvo 
mundo, cujo histórico, nas suas implicações financeiras, econômicas 
e de evolução tecnológica, ràpidamente analisamos. 

Acreditamos ter mostrado do homem primitivo ao exame do es-
pírito das 10 grandes civilizações humanas na medida em que sino-
nimamos civilização e cultura, de que maneira as guerras foram feitas. 

Por esta razão mostramos quais os gastos preferenciais da guerra 
pelas Nações e o crescente aumento das despesas equipamentais sôbre 
a humana, acompanhando a evolução da técnica bélica. 

Não obstante a importância da descoberta da pólvora, do uso 
do cavalo, da ciência náutica clássica, dos conhecimentos geográficos, 
do sistema de comunicações e do sistema de transportes racionaliza-
dos, acreditamos ter definido os grandes fatôres do desenvolvimento 
humano decorrente do espírito, a saber, a conquista do fogo, as des-
cobertas portuguêsas e dos discípulos de Sagres, e as viagens espaciais. 

Com a primeira o homem se impôs à natureza, com as segundas 
assenhorou-se do mundo e dêle teve a plena consciência e dimensões, 
e com as terceiras partiu para a conquista do Universo. 

Relacionamos, por outro lado, as guerras principais da huma-
nidade até o século XI e as características das posteriores, com o 
que se verifica que o ser humano mais guerreou que viveu em paz, 
desde o seu aparecimento sôbre o globo. 

Finalmente, demonstramos o custo financeiro das duas grandes 
guerras da 1.a metade do século, a sua repercussão inflacionista e 
as formas encontradas para a manutenção do pleno emprêgo, a partir 
das despesas de segurança, com o que alguns países evitaram de-
pressões. 

Cobrimos assim, rápida e perfunctóriamente, já que com dados 
de caráter mais informativo, tôda uma fase da história, a qual acre-
ditamos esteja chegando ao fim, com o que o homem para a sua 
auto-sobrevivência terá que desmentir a máxima de Maquiavel:— 

"O único pensamento e o único objetivo de um príncipe, 
deve ser a guerra". 

Poderemos, agora, analisar no próximo capítulo as despesas de 
segurança da atualidade sob o prisma de sua necessidade objetiva e 
subjetiva. 
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4 - DESPESAS MILITARES E CORRELATAS, 
NA ATUALIDADE, OBJETIVA E 
SUBJETIVAMENTE NECESSÁRIAS 

"Mas por seu turno o planejamento da Segurança não 
pode ser realizado, com resultado satisfatório, se não aten-
der às reais possibilidades políticas, sociais e econômicas 
do Estado" — Almirante Ernesto Araujo — Boletim do 
Clube Naval, n.° 162, "Segurança Nacional e Fôrças Ar-
madas". 

A Necessidade Efetiva das Despesas Militares 

2.4.1. Eduardo Domingos de Oliveira, no seu artigo para a 
Carta Mensal n.o 69 da Confederação Nacional do Comércio, subor-
dinado ao tema "A Escola Superior de Guerra e Alguns Conceitos 
da Segurança Nacional" procurou definir os limites desta, da seguinte 
maneira:— 

"Segurança é o grau relativo de garantia que, através das 
ações políticas, econômicas, psico-sociais e militares, um 
Estado pode proporcionar, em determinada época, à Na-
ção que jurisdiciona, para a consecução e salvaguarda de 
seus objetivos nacionais, a despeito dos antagonismos 
existentes". 

E êste grau relativo de garantia a que faz menção, na atuali-
dade, é proporcionado, em maior ou menor escala, em cada Estado, 
pelas despesas militares. 

A necessidade, todavia, deve ser analisada sob um duplo aspecto 
antes do estudo do seu limite crítico, própriamente dito, sem o que, 
ao invés de representar segurança de um lado e desenvolvimento de 
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outro, poderá pressionar negativamente os orçamentos nacionais e 
suas economias. 

A permanência das despesas dentro dos limites máximos do 
equilíbrio financeiro é desejo de todos os governos, mas muitas vêzes, 
quando ultrapassados, o cruzamento de suas fronteiras nem sempre 
depende dos condutores dos destinos nacionais, levados ao risco cal-
culado para manutenção de um nível igual de fôrças ou de efetiva 
defesa das suas soberanias. 

Há um terreno, todavia, onde são, os dispêndios bélicos, frutos 
de uma subjetividade dos poderes estatais, que as fazem necessárias, 
sem que elas o sejam, efetivamente. 

Neste caso, sempre que o limite crítico não seja respeitado — e 
é êste variável em cada nação, de acôrdo com o seu grau de desen-
volvimento — os efeitos danosos que trazem para a economia, por 
serem evitáveis, são passíveis de condenação. 

Exemplo típico do primeiro caso, temos na necessidade de equi-
líbrio das fôrças russas e americanas, onde a passagem do limite 
crítico decorre de uma necessidade objetiva e suas eventuais impli-
cações ruinosas sôbre a economia não podem ser evitadas. 

Cabe aqui um parêntesis já que, pela interdependência das eco-
nomias, cada vez mais vinculadas por acordos entre regiões (Come-
con, Mec, Alalc, etc.), as repercussões de gastos militares (aquêles 
não reprodutivos), que possam acelerar a inflação, são hoje efetiva-
mente negativas, o que não acontecia no passado, conforme tivemos 
oportunidade de estudar nos reflexos inflacionários da 2.a Guerra. 

Entre as desnecessárias e apenas consideradas subjetivamente 
necessárias pelos seus governos, podemos citar o exemplo do Peru, 
quanto aos contratos feitos para a aquisição de Mirages, com o que 
passa a ter uma Fôrça Aérea mais poderosa que a de seus vizinhos, 
os quais não o ameaçam e que se o ameaçassem, de qualquer forma, 
seria insuficiente para contê-los. 

Outro caso típico encontramos na fôrça bélica do Irã, cujo po-
tencial inimigo o Iraque, com outros problemas mais graves (Israel), 
está em nítida inferioridade, conforme quadro abaixo:— 

FORÇAS ARMADAS 

"Iraque 
Total de homens em armas 
94.500, entre: 
Exército 85.000 homens (2 divisões blindadas, 3 divisões de 
infantaria). 
Marinha 2.000 homens. 
Fôrça Aérea 7.500 mais 20.000 para-militares. 
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ARMAS 

FÔRÇA NAVAL 

22 barcos torpedeiros de patrulha (abaixo de 100 toneladas). 
3 caça-submarinos. 

Aviões 

68 bombardeiros russos, 105 caças e interceptadores Mig, 56 
aviões de combate e ataque terrestre, 33 transportes, 15 heli-
cópteros. 

Irã 

166.500, entre: 
Exército 135.000 homens (2 divisões armadas, 1 armada inde- 
pendente, 5 divisões de infantaria, 1 de infantaria independente, 
1 batalhão aéreo com helicópteros Huskie). 
Marinha 9.000 homens. 
Fôrça Aérea 22.500 homens e 55.000 para-militares. 

Armas 

Fôrça Naval 

1 destróier, 10 fragatas e corvetas, 6 caça-minas, 8 SRN, 6 Ho-
vercraft, 20 barcos de patrulha e desembarque (12 abaixo de 
100 toneladas). 

Aviões 

120 caças bombardeiros (chartoms e F-5 Frredom Fighters), 
28 a 36 aviões interceptadores e de reconhecimento, 36 trans-
portes e 60 helicópteros. 

Parece-nos que para um país sub-desenvolvido e com sérios pro-
blemas sociais, educacionais e de outras naturezas, as despesas são 
subjetivas e não objetivamente necessárias e seu pêso pode estar pre-
judicando as realizações governamentais, em áreas premenciais. 

Limite Crítico 

2.4.2 As despesas militares podem, portanto, ser incentiva-
doras da economia, que lhes fornece os ingressos, ou constituir em 
efetivo ônus para os países que as fazem. 
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No caso, por exemplo, do Irã, que importa quase todo o seu 
material bélico, é evidente que a subjetividade das suas necessidades 
equipamentais é extremamente nociva ao país, pois ao lado de não 
incentivar o desenvolvimento econômico e tecnológico, provoca a 
transferência de recursos fundamentais a outros setores para as, neste 
caso, improdutivas despesas militares. 

O mesmo se pode dizer do Peru. 
Não, todavia, em relação aos países, onde a necessidade objetiva 

— e mesmo quando apenas subjetiva, desde que não ultrapassando 
o limite crítico — permita fazer de suas despesas uma forma de 
manter, em pleno funcionamento, as próprias indústrias fornecedoras. 

aliás, o que está acontecendo com o Brasil, na indústria aero-
náutica, que mereceu do Programa de Metas e Bases do Govêrno, 
a seguinte prioridade:— 

"Participação no Programa da Indústria Aeronáutica, com 
a implantação do projeto "EMBRAER" para a produção 
de 80 unidades — ano do avião-bimotor turbo-hélice "Ban-
deirante", bem como de 100/unidades-ano do avião de 
treinamento para a formação avançada de pilotos a reação". 

Da mesma forma, podemos referir-nos às despesas americanas 
para a guerra fria, salvo algumas exceções, das quais um dos casos 
examinaremos ainda neste capítulo, já que o suprimento equipamen-
tal realiza-se nas suas próprias emprêsas, com o que desenvolvimento 
industrial, tecnologia e pleno emprêgo são obtidos nos complexos 
fabris fornecedores. 

Pacheco e Silva, na sua conferência pronunciada em 20/12/61 
no forum Roberto Simonsen sob o título "A Segurança Nacional e 
a Guerra Fria", diz:— 

"Na luta em que o inundo está empenhado, a existência 
e o fortalecimento do Poder Militar se impõem ante a hi-
pótese da guerra fria se transformar em guerra quente e 
como uma advertência ao adversário". 

Nesta medida, os países que têm necessidade de proteger-se e 
de manter equilíbrio de fôrças, evidentemente, sempre que supram 
suas necessidades, nos seus próprios limites soberanos, podem trans-
formar tais gastos em gastos estimuladores do proceso econômico 
interno. 

Caso contrário, as despesas passam a ser improdutivas, conde-
náveis, principalmente, quando decorrentes de necessidades inexis-
tentes e criadas por fantasias ou falsas demonstrações de fôrça e pres-
tígio internacional. 
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Distinção de necessidade das grandes e pequenas nações 

2.4.3. De certa forma, as despesas militares são mais neces-
sárias para as Nações desenvolvidas que para as sub-desenvolvidas, 
a não ser se enfrentando sérios problemas de relacionamento com 
seus vizinhos (países árabes e Israel, países do sudoeste asiático). 

As nações sub-desenvolvidas, exceção a casos como os citados, 
têm, todavia, uma tendência crescente a valorizar suas necessidades 
"desnecessárias", com o que criam para as indústrias bélicas dos paí-
ses desenvolvidos um componente adicional de estímulo à economia 
e ao desenvolvimento tecnológico. 

Os dados de exportação de equipamento militar dos países de-
senvolvidos para os de menor expressão são significativos. 

Os Estados Unidos, por exemplo, no ano de 1970 exportaram 
15 bilhões de dólares, ou seja 3 vêzes o valor do orçamento brasi-
leiro. A Rússia 11 bilhões, a França, graças ao sucesso do "Mirage" 
na guerra dos 6 dias, 7 bilhões e a Inglaterra 3 milhões e meio (ESP). 

É evidente que países existem, onde o seu próprio tamanho e 
suas possibilidades financeiras impedem-nos de nivelar-se aos exces-
sivos gastos militares em equipamentos de outras nações sub-desenvol-
vidas, de tal maneira que seu material bélico, apenas por êsses fatô-
res, é constituído da sucata de guerra. Lembremos, por exemplo, a 
Guerra do Futebol em que os "Mustangs" de El Salvador varreram 
dos céus da América Latina os "Corsairs" da Costa Rica. 

Nestes países, todavia, as despesas militares são em grande parte 
absorvidas pela manutenção de pessoal, deixando, por conseguinte, de 
ter reflexo reprodutor de riquezas e de técnicas. 

Ainda, recentemente, ouvíamos de uma economista boliviana 
sôbre a série infindável de revoluções no país, a observação jocosa 
de que sendo os orçamentos militares dispendiosos para uma nação 
sem recursos, os militares faziam revoluções para demonstrar ao povo, 
que não estavam parados, mas trabalhando. 

O problema não é, contudo, apenas dos menores países ociden-
tais ou do terceiro mundo. Richard F. Staar, que dirige o Instituto 
Hoover sôbre a Guerra, Revolução e Paz da Universidade de Stan-
ford, apresentava as críticas rumenas aos soviéticos pelo:— 

"equipamento dispendioso, porém antiquado, fornecido por 
Moscou a seus aliados, em contraste com os tanques, fo-
guetes e canhões novinhos, de último modêlo, fornecidos 
aos exércitos dos países árabe?'. 

(Relações dentro do bloco Leste-Europeu — 
— E. S. P. — 22/1 1/70). 

91 



O certo, todavia, é que estas despesas militares das nações sub-
-desenvolvidas ou sem maior expressão, além de improdutivas no 
campo econômico e tecnológico, são, a maior parte das vêzes, des-
necessárias, podendo ser evitadas e, neste caso, a transferência de 
recursos para outros setores de atividade representaria um estímulo, 
efetivamente melhor para o progresso econômico e tecnológico. 

Os riscos dos meios de defesa mal escolhidos para necessidades 
objetivas 

2.4.4. O tenente coronel, Alberto de A. Cardoso, em artigo 
publicado na revista "A Defesa Nacional", escreve sôbre as Institui-
ções Militares, o seguinte: 

"A razão de ser das instituições militares, o determinante 
de sua organização e de suas atividades, é a missão cons-
titucional a elas atribuída. 

Desta missão o essencial é: 

Defesa contra o inimigo externo. 
Manutenção da ordem interna. 

Assim, para termos objetivo e pleno senso da realidade, 
impõe-se definir: 

Quem é o inimigo externo. 
Quem pode perturbar a ordem interna". 

A partir desta definição é que as Nações devem buscar os meios 
necessários para consecução das finalidades colimadas. 

Dissemos que a maior parte dos países sub-desenvolvidos tem 
uma tendência, por mau diagnóstico dos dois perigos, a exagerar 
suas necessidades, com um impacto negativo sôbre a economia. 

Acontece, entretanto, que também os países desenvolvidos cor-
rem riscos de outra natureza, qual seja da errônea escolha dos meios 
de defesa, com o que, não obstante o correto enquadramento dos 
dois perigos, a opção dos meios defensivos são negativos, como refle-
xos das necessidades das despesas. 

No passado, a construção da linha Maginot, que implicou na 
paralisação de poderosos contingentes franceses, que poderiam estar 
combatendo na invasão alemã pela Bélgica, assim como a sua total 
inutilidade como fator defensivo, demonstrou a falha escolha de meios 
defensivos, depois de uma correta determinação do inimigo externo. 

Mais recentemente, temos o famoso episódio dos caça-bombar-
deiros americanos F-111, chamados de "Edsel Voadores", irônica 
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homenagem ao fracasso de Robert Mac Namara, pelo lançamento do 
maior insucesso comercial da Ford, como seu presidente, pois autor 
da idéia, quando secretário de defesa, de fabricação do discutido 
avião. 

Não obstante a justificação que o Wall Street Journal fêz do 
caro e ineficiente avião: 

"Certainly, military spending is far from a totally negative 
factor in the World's economies. The production of a 
$ 6.800.000.000 F-111 adds to the G.N.P. just as much 
as does the equivalent commercial airlines; it also supports 
employment ia Worth, Texas", 

o insucesso foi por demais notório para outros órgãos da imprensa 
defenderem-no. Tais despesas carreadas para setores diferentes da 
segurança, onde o equilíbrio americano se fazia mais necessário, evi-
dentemente, exerceriam um impulso mais eficiente sôbre a econo-
mia, tecnologia e defesa. 

O Senador John McClennan, chefe da comissão encarregada do 
estudo das razões do fracasso, em combate, do caríssimo aparelho, 
revelou dados impressionantes. O projeto original comportaria a cons-
trução de 1.726 aviões com uma verba de 5 bilhões e 800 milhões 
de dólares (+ que o orçamento brasileiro). O número de aviões 
que serão construídos até 1972, não obstante o fracasso operacional 
dos mesmos, não ultrapassará 538, mas seu custo será consideràvel-
mente maior (7 bilhões e 900 milhões de dólares). (1) 

A General Dynamics encarregada da sua fabricação e que foi 
a vencedora da concorrência contra um modêlo Boeing, menos 
custoso, tem sido culpada pela Subcomissão Permanente de Investi-
gações do Senado, assim como o sub-secretário da Defesa, Roswell 
Gilpatrick, que deixara uma assessoria da referida companhia para 
assumir suas funções no Pentágono. 

A verdade é que o fracasso atual da caríssima iniciativa serve 
como exemplo de um correto diagnóstico de necessidade objetiva de 
despesas militares e de uma incorreta terapêutica para solucioná-la, 
com reflexos, evidentemente, negativos, pelo menos sob o aspecto de 
segurança nacional. 

Em conversa mantida com algumas das nossas mais capacitadas 
autoridades da Aeronáutica, em São José dos Campos, encarregadas 
de importantes projetos da indústria aviatória brasileira e investiga-
ções tecnológicas, quando da preparação da presente tese, os even-
tuais fracassos de segurança imediata e até econômicos, todavia, se- 

(1) Recentemente, após o 18.0  acidente em treinamento do aparelho, foram suspensos 
os seus vôos. 
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gundo êles, inexistem no campo tecnológico, onde as experiências para 
asas auto-ajustáveis e outros sistemas de computação, mesmo que 
negativas, no momento, representam colocação de questões que auxi-
liarão a solução futura de alguns problemas fundamentais, para a 
pesquisa científica na aviação. 

Reflexos Negativos da Passagem do Limite Crítico 

2.4.5. Um outro aspecto, cujas conseqüências não têm sido 
devidamente analisadas, nas economias russo e americana, pelos "ex-
perts" internacionais, diz respeito à passagem do limite crítico dos 
gastos militares, mesmo que obejtivamente necessários. Os efeitos 
de sua pressão inflacionária, sem o correspondente amplo desenvol-
vimento nacional (pleno emprêgo e plena indústria em funcionamen-
to), começam a criar dificuldades. 

A Rússia, por exemplo, na medida em que seus orçamentos 
militares de 1966 a 1970 subiram, a taxa de renda nacional e da 
produção industrial bruta desceu, proporcionalmente: 

ORÇAMENTO RENDA PRODUÇÃO 
MILITAR NACIONAL INDUSTRIAL 

bilhões de rublos BRUTA 

1966 14,5 8,6 10,0 
1967 16,5 7,5 8,1 
1969 17,5 6,0 7,0 
1970 18,0 6,0 6,3 

(os dados são compostos a partir de duas publicações do D.C.I. 
17/11/70 e do E.S.P. 8/11/70). 

Nos Estados Unidos, a manutenção da presença de despesas, 
nos níveis exigidos pelas suas responsabilidades em todo o mundo 
e mais a guerra no sudoeste asiático, está também a provocar crise 
econômica, pela passagem do limite crítico. 

Nixon concedeu entrevista a "News-week" reproduzida pelo ESP 
(14/1/71) e na qual comenta a atual crise: 

"temos lutado contra a maior inflação que os Estados 
Unidos já conheceu, excetuadas as de tempo de guerra, e 
no entanto, atravessamos a mais suave crise de nossa his-
tória." (2) 

(2) Os acontecimentos posteriores à entrevista parecem desmentir a suavidade anunciada 
pelo presidente americano. 
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Não obstante, os orçamentos tiveram seus deficits financiados com 
recursos inflacionistas, qual seja a mera emissão de moeda. 

Pretende, nestes dois próximos orçamentos (o que se encerra em 
30/6/71 e o seguinte), financiá-los, todavia, com recursos não infla-
cionários, representados, de um lado pela redução de despesas pós-
-orçamentárias e pelo aumento da capacidade contributiva do povo, 
sem a necessidade de recorrer ao aumento de impostos (orçamento 
de pleno emprêgo). 

(O nosso trabalho já estava pronto, quando chegou-nos às mãos 
a proposta do nôvo orçamento americano de 229 bilhões para os pró-
ximos dois anos. Desde 1950, destina o Govêrno Americano para a 
Defesa a sua verba mais reduzida, porcentualmente (32,1 do orça-
mento federal) e a menor em relação ao P.N.B. (6,8%) desde 1961. 
O orçamento bélico proposto fixa uma dotação de 77 bilhões e 512 
milhões para a defesa). 

A Inglaterra, da mesma forma, sdmente está conseguindo vencer 
parte de seus problemas deficitários internos, com o sacrifício da efi-
ciência do seu sistema de defesa, que "The Economist" considera, com 
uma certa ironia: 

"Assim, dentro de menos de .cinco anos, seu tamanho será 
menor do que deveria ser. Não muito menor — uma 
questão de 25 mil homens, mais ou menos — mas talvez 
o suficiente para alterar o equilíbrio entre a fôrça e a fra-
queza da política exterior britânica". 

Uma análise fria da realidade dos três países demonstra a ne-
cessidade, no campo das finanças, de uma razoável redução das des-
pesas de segurança, com o que atingiriam os limites compatíveis e 
nos quais seriam elas, proporcionalmente a muitas outras despesas 
incentivadoras da economia, benéficas à Nação. 

A necessidade objetiva da manutenção do equilíbrio não tem 
permitido, todavia, às nações mencionadas fazerem a reversão das 
despesas para as suas margens naturais. 

Possibilidades de Reversão 

2.4.6. A Rússia, dos três países, é o que enfrenta menores 
possibilidades de reversão. 

Martinho Garcez Neto, no seu livro "Democracia, Doutrinas 
Políticas e Segurança Nacional" — Livraria Freitas Bastos — 1965 
à página 68, diz a respeito da luta ideológica: 
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"Se, portanto, o mundo de nossos dias tornou-se, princi-
palmente, o vasto cenário de conflitos ideológicos, o gran-
dioso palco da batalha, que se trava entre teorias ou dou-
trinas políticas irredutíveis, e a que está empenhado o pró-
prio destino da civilização, é evidente que a conceituação 
da doutrina política e de teoria política não consiste em 
mera questão acadêmica ou simples problema de se-
mântica". 

evidente que o mundo de hoje ainda vive efeitos de uma divi-
são radical de posições ideológicas dos blocos existentes, cujos valôres, 
todavia, começam a ter a sua própria essência abalada. De certa forma, 

grande desafio para as nações na atualidade, reside no desenvol-
vimento econômico e na paz social, metas procuradas por todos os 
países capitalistas ou socialistas. 

Por esta razão, compreende-se que os posicionamentos ideoló-
gicos, hoje fracionados e sem unidade, não são mais barreiras para 
as oposições entre as nações de um mesmo bloco. 

Ora, nesta perspectiva, a Rússia, tedricamente, das 3 nações é 
a que mais descoberta está, porque, além de seus inimigos atuais 
(os aliados) faz fronteira com a China, seu mais imprevisível e mais 
tradicional adversário, em muitos séculos. (3) 

Entende-se, portanto, a preocupação soviética em cercar seu po-
tencial inimigo, levando sua frota até as águas dos Oceanos Indico 

Pacifico. 
evidente que os Estados Unidos em relação à China não têm 

mesmo problema, pela distância e pela sua impossibilidade, embora 
com artefatos nucleares, em levá-los até os Estados Unidos. 

Além disso, a VIII frota americana, composta de 215 navios 
750 aviões de combate, navega em mares chineses, num perma-

nente contrôle das atividades de seus inimigos mais radicais. 
bem verdade que a frota deverá ser reduzida, em 40%, o ano 

próximo, para contrabalançar a maior presença russa no Oceano In-
dico, onde usufrui do abandono, que os cortes das despesas militares 
inglêsas trouxeram à sua permanência naquelas águas. 

O orçamento soviético para 1971 prevê, dentre os gastos mili-
tares tactáveis, uma proporção de 12,4 para cada 100 rublos dispen-
didos pelo Estado (orçamento global será 914,65 bilhões de cruzei-
ros), havendo uma procura para a nivelação das despesas de segu-
rança. 

(3) O nosso trabalho já estava pronto, quando a eclosão da diplomacia do ping-pong 
veio a confirmar a afirmação acima. 
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Não obstante, o ministro de finanças soviético, Vassili Garbuzor 
ter declarado ao Soviet Supremo 

"O orçamento do Estado da União das Repúblicas Socia-
listas Soviéticas é um orçamento de desenvolvimento pa-
cífico cultural e econômico", 

o aumento contínuo de suas fôrças navais, aéreas e terrestres de 
teleguiados, coloca-a como uma nação sem condições de reverter seu 
orçamento aos níveis de despesas ds segurança não impeditivas de 
seu progresso em outros setores. 

E quando se sabe que, em uma eventual guerra futura, os sub-
marinos nucleares munidos de foguetes teleguiados, com ogivas múl-
tiplas, representarão parte substancial no poderio de ataque de uma 
Nação e quando a Rússia pretende (hoje tem apenas 15) superar o 
número de unidades americanas (41 + 15 programados) até 1974, 
percebe-se que esta reversão se torna ainda mais difícil. 

Exceções à teoria do limite crítico 

2.4.7. Poder-se-á alegar que as despesas militares na Rússia, 
em setores concretos, onde têm procurado nivelar-se aos Estados Uni-
dos, como o naval, estão a propiciar um desenvolvimento paralelo 
de atividades econômicas, caso da frota mercante. 

Aliás, formalmente, os dispêndios com explorações espaciais, ex-
periências nucleares e marinha guerreira não constam como gastos 
militares. Na prática, todavia, são itens de saída extremamente car-
regados. 

Raymond Aron, no seu artigo "Quais são as reais intenções 
soviéticas" — (E.S.P. 8/11/70), coloca tais despesas apenas dentro 
da perspectiva do domínio mundial, dizendo: 

"Por tudo isso é que os Europeus do Ocidente, a não ser 
que se resignem à hegemonia da União Soviética sôbre 
todo o conjunto da Europa, desde o Oceano Atlântico até 
as montanhas do Ural, não devem contar doravante com 
um equilíbrio de fârças, pois êle não poderá ser mantido 
sem que os europeus do Ocidente nêle participem efeti-
vamente". 

O problema, todavia, transcende às meras despesas de segu-
rança para a defesa contra os dois potenciais inimigos (aliados e 
China) e entra no campo da conquista do comércio marítimo, onde 
a perda de terreno dos Ocidentais tem sido notória, nos últimos anos. 
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Com efeito, acordos pesqueiros e de frete feitos pela marinha 
mercante têm crescido em número, conforme escreve João Alves das 
Neves, no artigo "O Indico tornar-se-á um mar dos russos?" (ESP 
6/12/70): 

"Os propósitos de Moscou não são apenas comerciais e, 
por isso, os seus navios conseguiram obter um número cada 
vez maior de fretes, além de serviços regulares com diver-
sos países da África e até mesmo da América do Sul". 

O poderio de sua frota guerreira, nos mares antes dos ociden-
tais, é atualmente o seguinte: 

"OCEANO INDICO — 7 navios de guerra, 4 submari-
nos, 9 unidades auxiliares 

MAR MEDITERRÂNEO — 24 navios de guerra, 13 
submarinos, 24 unidades auxiliares. 

A rigor, apenas os Estados Unidos opõem-se a esta crescente 
influência soviética, com os reflexos que já comentamos. 

Admitindo, todavia, como sendo tais despesas russas (as navais) 
reprodutivas, no campo da Ciência das Finanças, por permitirem a 
conquista de novos mercados de fretes e comércio, para o lado oci-
dental — e, principalmente, para a Inglaterra — a perda de tais 
áreas de influência poderá representar ônus econômico superior aos 
benefícios que uma reversão das suas despesas de segurança aos limi-
tes ideais poderia propiciar. 

Esta a razão fundamental da revisão, que se processa, na polí-
tica britânica de defesa, sendo que o eventual fornecimento de armas 
para a África do Sul provocará fortalecimento em sua ação, através 
de um país originado da Commonwealth, além dos benefícios decor-
rentes da venda de equipamento, com as implicações internas de 
desenvolvimento de sua indústria bélica. (4) 

É evidente que o exemplo dado permite, no exame da teoria 
do limite crítico, admitir certas exceções de despesas cujo caráter de 
proteção a conquista de mercados tem o efeito inflacionista contra-
balançado pelo estímulo suplementar criado. A conclusão reversa, 
entretanto, demonstra que nem sempre o retôrno ao limite ideal re-
presenta um incentivo à economia, quando provocando a perda de 
divisas e receitas. 

(4) O Governo Conservador conseguiu neutralizar a oposição da Conunonwealth e for-
necerá armas ao país segregacionista. 
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De certa forma, os aliados enfrentam, hoje, problema semelhante 
ao definido pelo Capitão de Mar e Guerra, Aristides Pereira Campos 
Filho, no seu trabalho "O Papel da Marinha Mercante no Tráfego 
Nacional" — Boletim do Clube Naval n.° 161: 

"Durante as duas guerras mundiais quase fomos levados 
à derrota únicamente pela ação da campanha submarina 
lançada pela Alemanha contra o tráfego marítimo aliado". 

Apenas, agora, os novos adversários não precisam afundar na-
vios ocidentais para derrotar o tráfego marítimo aliado, em algumas 
regiões do globo. 

Casos concretos de Limite ideal e inferior ao ideal 

2.4.8. Analisaremos, agora, dois casos distintos de nações, 
cujas despesas situam-se nos limites ideais ou abaixo dêles, a saber: 
o Brasil e o Japão. 

O Brasil, apesar de cada vez mais ficar cercado de países com 
tendências políticas e ideologias diversas das suas (Peru, Bolívia e 
Chile), não tem se preocupado numa corrida armamentista dispen-
diosa e desnecessária, com o que estaria afetando a sua economia, 
sem melhorar consideràvelmente, suas condições de defesa externa. 

Contràriamente, as características fundamentais das nossas des-
pesas de segurança visam a não passagem dos limites ideais, deixan-
do assim, de pressionar os orçamentos e não provocando deficits, 
nem sempre financiáveis com recursos não inflacionários, assim como 
criando uma infra-estrutura de indústria bélica, capaz de suprir a 
maior parte de nossas necessidades. 

Aliás, o Marechal do Ar Marcio de Souza e Mello, na sua pales-
tra "Planos e Realizações do Ministério da Aeronáutica" (28/11/69) 
na Escola Superior de Guerra, já dizia: 

"O Programa da Indústria Aeronáutica está ìntimamente 
ligado ao sucesso do Programa de Pesquisas e Desenvol-
vimento, mas, de qualquer modo, amplia o mercado de 
mão-de-obra, não apenas em volume, mas especialmente 
em quantidade, influenciando na melhoria dos salários e 
na valorização dos produtos". 

O mesmo se pode dizer da Marinha (Programa de Metas e 
Bases): 
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"O Ministério da Marinha levará a efeito, no período 
1970/1973, a execução do seu Plano Diretor, que consti-
tui um sistema permanente de planejamento, coordenação 

contrôle das ações operativas e administrativas, orien-
tadas para o cumprimento, econômico e eficiente, de sua 
destinação constitucional, de sua missão e de suas tarefas 
específicas, em harmonia com o Programa de Govêrno" 

do Exército 

"Prosseguimento da Reorganização do Exército de forma 
a obter: racionalização da sua estrutura administrativa e 
operacional; efetivação da estratégia de presença em todo 

território nacional, pela permanência fixa ou pela mobi-
lidade, conforme indicar a necessidade das áreas conside-
radas; adequação das Fôrças Terrestres às exigências prio-
ritárias de Segurança". 

Assim sendo, as despesas militares são exatamente proporcio-
nais à sua potencialidade econômica e orçamentária e, cada vez mais, 
voltadas para o estímulo das atividades industriais e técnicas internas, 
em substituição à técnica e equipamentos importados. 

São, portanto, os gastos nacionais objetivamente necessários e 
nos limites ideais, com o que vão se transformando, gradativamente, 
em produtores de riquezas e de conhecimento. 

Países existem, todavia, onde suas despesas militares são infe-
riores aos limites ideais, de tal maneira que alguns setores importan-
tes da economia e da tecnologia não são atingidos, como é o caso 
do Japão. 

Até recentemente, em repetidas manifestações públicas, os mi-
nistros japonêses apoiavam a sua segurança no tratado com os Esta-
dos Unidos e na sua tendência ao pacifismo, com o que justificavam 
os gastos militares reduzidos. 

Começa, todavia, no Japão uma reformulação de mentalidade 
não obstante o seu alto índice de desenvolvimento tecnológico e 

econômico, setores existem onde os gastos militares, por inexistentes, 
estão produzindo lacunas importantes. 

Por esta razão, pretendem seus atuais governantes suprir tais 
lacunas, criando condições do desenvolvimento de sua própria indús-
tria e tecnologia, e caminhar para a objetivação dos limites ideais. 
Hanson Baldwin assim se refere a esta perspectiva crescente: 

"O resultado será um congelamento gradual das relações 
industriais com os Estados Unidos e outros fornecedores 
internacionais e a dispersão da indústria bélica entre um 
número cada vez maior de grupos nacionais, o desenvolvi- 
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mento do Know-how básico para a indústria de armamen-
tos e Aeronáutica, e finalmente, a auto-suficiência na pro-
dução de armas, com o apoio de contratos oficiais, e algu-
ma exportação". 

Tanto o Brasil como o Japão, dentro de suas possibilidades atuais, 
já compreenderam os limites ideais, em que tais despesas são incen-
tivadoras do progresso, e procuram enquadrá-las na sua realidade 
orçamentária, como um denso componente da batalha do desen-
volvimento. 

Acordos da defesa pluri-nacionais 

2.4.9. Uma de nossas últimas considerações versam sôbre os 
acordos pluri-nacionais de segurança, que face a um inimigo comum, 
aumentam a eficiência de defesa, diminuindo as despesas militares 
correspondentes, com o que o limite crítico pode não ser ultrapassado. 

A Equipe da Divisão de Assuntos Militares da Escola Superior 
de Guerra, num trabalho interessante, sôbre as Estruturas Militares 
Contemporâneas (Revista Segurança e Desenvolvimento, no 138), diz: 

"Isto parece-nos ainda mais necessário, quando se analisa 
a hipótese, sem dúvida otimista, segundo a qual as possi-
bilidades de uma guerra total diminuiram em face dos dis-
positivos de defesa estabelecidos no Ocidente e no Oriente 
e do equilíbrio que tende a estabelecer-se, em matéria 
nuclear, de cada lado da Cortina de Ferro" 

mas continua 

"Por outro lado, com efeito, as probabilidades de guerras 
limitadas aumentaram, ao menos, fora das zonas cobertas 
pela OTAN e pelo Pacto de Varsóvia, como aumentaram 
as possibilidades de conflitos subversivos, porque são pouco 
suscetíveis de provocar o emprêgo de armas atómicas". 

Com efeito, os acordos pluri-nacionais de defesa de países dire-
tamente interessados (OTAN e PACTO DE VARSÓVIA) represen-
tam uma solução efetiva de distribuição de tarefas e responsabilida-
des, sem que os orçamentos militares sejam excessivamente pres-
sionados. 

Compreende-se, portanto, a importância, que nos últimos tem-
pos, tem-se dado à participação e permanência americana na Otan, 
pois a sua retirada ou diminuição de contigentes traria a necessidade 
de os países membros suprirem-na com gastos próprios, mesmo con-
siderando o risco de ultrapassarem os seus limites críticos. 
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O General Andrew Goodparter, comandante das fôrças milita-
res da Otan, argumenta, na tentativa de sustar a retirada eventual 
de parte dos 300.000 homens americanos: 

"Quando comparamos com a nossa a capacidade militar 
dos países do Pacto de Varsóvia, que aumenta constante-
mente, na melhor das hipóteses poderemos concluir que 
há um certo equilíbrio. Este, entretanto, já foi rompido, 
em nosso prejuízo, em alguns setores de grande importân-
cia" (ESP 1/12/70). 

Os americanos, todavia, pretendem com esta política forçar uma 
maior presença de seus aliados europeus, nenhum dêles tendo ultra-
passado o limite crítico, já ultrapassado pelos Estados Unidos. 

A verdade, contudo, é que sua política de pressão parece ter, 
pelo menos no momento, um caráter mais psicológico, porque o 
próprio Secretário de Defesa Norte-Americano declara: 

"Nossa intenção é manter a mesma capacidade de combate 
no orçamento para o ano fiscal de 1972" (ESP 1/12/70). 

sem maiores esclarecimentos, já que efetivamente as fôrças do Pacto 
de Varsóvia têm aumentado, conforme se pode inferir do quadro 
abaixo: 

— Despesas de Defesa da Europa Oriental 1967-1969 (plano em 
milhões, na moeda local), 

N.° País Moeda 1967 1968 1969 
Aumento 
(de 1968 

para 1969) 
1 — Hungria forint 5.430 6.430 8.000 (19.6%)  
2 — Romênia lei 4.960 5.190 6.400 (19,0%) 
3 — Bulgária leva 240 260 300 (13,0%) 
4 — Polônia zloty 26.460 29.110 32.000 ( 9,0%) 
5 — Alem. Or. Ost-mark 3.600 5.800 6.300 ( 6,5%) 
6 — Checoslov. Koruny 12.370 13.000 13.900 ( 6,5%) 
7 — URSS rublos 14.500 16.700 17.700 ( 5,7%) 

incluídas as despesas com fôrças internas de segurança. 

Fontes: República Federal da Alemanha, "The Bulletin" (Bonn), 4 de feve-
reiro de 1969 — Pág. 3. 

(Ricumto F. STAAR - Relações dentro do bloco 
Leste-Europeu — 22/11/70). 
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Em que pese as considerações meramente circunstanciais do 
debate americano-europeu, o fato é que a união de fôrças estratégicas 
representa uma forma eficiente de defesa e de redução dos gastos, 
que, na maior parte das vêzes, podem ser mantidos abaixo dos limi-
tes críticos. 

Não o mesmo, todavia, em relação às chamadas fôrças univer-
sais (Fôrça da ONU para a paz), pois a sua ineficiência já compro-
vada, decorre fundamentalmente da desmotivação de seus participan-
tes nos conflitos a que são chamados a intervir (ex.: guerra entre 
Árabes e Israel). 

Enunciação da Teoria do Limite Crítico 

2.4.10. Carl von Clausewitz, no seu livro "Princípios de Guer-
ra" — Ed. Biblioteca Militar — 1947 — Rio-Guanabara, diz: 

"O primeiro, o mais importante e mais decisivo ato de 
julgamento de um estadista ou um general é compreender 
perfeitamente qual o gênero de guerra em que vai empe-
nhar-se, para que não a tome pelo que não é e não queira 
dela fazer o que a natureza das circunstâncias a impede 
de ser". 

De certa forma, o pensamento é válido para os gastos de segu-
rança, em tempo de paz, com o que se baliza a teoria das despesas 
subjetiva e objetivamente necessárias. 

O importante, todavia, conforme procuramos enunciar em tôda 
a extensão déste capítulo, é a determinação do seu limite crítico, inde-
pendentemente de sua necessidade subjetiva ou/e objetiva, cuja pas-
sagem poderá transformá-las de produtivas em prejudiciais à economia 
e às finanças de uma Nação. 

Poderemos, assim, a partir do exposto, enunciar a teoria do 
limite crítico dos dispêndios de defesa: 

"As despesas de segurança são impulsionadoras do desen-
volvimento econômico e tecnológico de uma nação, quan-
do seus quatro componentes (mão de obra, manutenção, 
compras e pesquisas) realizam-se nos próprios limites so-
beranos, não provocando, por outro lado, deficits orça-
mentários cobertos por recursos inflacionários, exceção 
feita a aqueles deficits, cuja cobertura com recursos infla-
cionários, possam representar, a curto e médio prazo, efe- 
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tivo incentivo econômico, ou aquelas reversões de gastos 
que representem superior redução de desenvolvimento na-
cional". 

Parece-nos ser esta a definição mais adequada que pudemos for-
mular a partir da documentação compulsada para a preparação da 
presente tese, baseados na afirmação de Francisco Orestes de A. Pin-
to, no seu livro "Documentação e a Segurança Nacional" — Revista 
de Finanças Públicas — 249/250 — 1966, pág. 39: 

"A documentação é o fundamento da verdade histórica". 

Encerrada tôda a seção das despesas de segurança, poderemos 
cuidar, agora, com sentido menos conceitual e mais de enumeração 
dos reflexos positivos nos setores econômico e tecnológico, quais são 
os principais empreendimentos e projetos militares, dentro desta pers-
pectiva, programada para o ano de 1971. 
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III 

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 



1 - O DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO 
NOS SETORES MILITARES 

"Na tecnologia, o desenvolvimento incomparável foi o do 
computador eletrônico, livrando o analista da lerdeza dos 
processos tradicionais de cálculo e definindo perspectivas 
totalmente novas para a modelagem de sistemas". 

Prof. GRACIANO SÁ - Análise de Sistemas — Con- 
ceitos Fundamentais — Pág. 59 — Revista Segu-
rança e Desenvolvimento, n.° 140. 

O tipo de desenvolvimento examinado 

3.1.1. Uma das características mais importantes das despesas 
de segurança, na atualidade, como já frizamos anteriormente, é a 
possibilidade que oferece a todos os países de um profundo desen-
volvimento, no campo tecnológico e econômico, pela exploração de 
técnicas e necessidades, que, por serem no início antieconômicas, difi-
cilmente se fariam, pelo menos na velocidade permitida. 

O mundo inteiro teve a oportunidade de acompanhar a descida 
do homem à lua ou o último campeonato mundial de futebol, numa 
extraordinária conquista, no campo das comunicações, permitida pelas 
despesas americanas para a sua defesa e para as pesquisas. 

Com efeito, a necessidade de melhorar suas técnicas bélicas, na 
atmosfera ou fora dela, e de controlar os movimentos dos seus po-
tenciais inimigos (o mesmo ocorre com a Rússia) lançou os Estados 
Unidos, na corrida pela conquista espacial, cujos satélites de comu-
nicação e para a paz são filhos daqueles necessários para a defesa. 

Francis Lara, em comentário feito sôbre a Potência Nuclear 
Soviética (D.C.I. 18/11/70) dizia: 
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"Os "experts" norte-americanos em matéria nuclear uni-
ram-se esta semana no pentágono (17/11/70) para avaliar 
os dados de que dispõe Washington quanto a potência 
nuclear da URSS. Êsses dados foram recolhidos pelos ser-
viços norte-americanos de inteligência sobretudo mediante 
os "satélites-espias". 

O mesmo se pode dizer em relação à eletrônica, cibernética, 
aviação, marinha, siderúrgica, instrumentos de precisão, medicina, 
etc., onde a grande técnica, que permitiu o amplo desenvolvimento 
da humanidade tem sua origem primeira nas despesas de segurança. 

A representação de Minas Gerais ao IV Ciclo de Conferências 
sôbre Segurança Nacional da ADESG (1968) dizia no seu trabalho 
"Fundamentos e Fatôres Políticos e Psico-Sociais do Poder Nacio-
nal" que: 

"O progresso técnico científico dos últimos tempos pro-
porciona novas oportunidades de conhecimento a parcelas 
cada vez maiores da população mundial e permite maior 
intercâmbio de costumes, idéias e reinvidicações, pelo en-
curtamento de distâncias", 

só não tendo concluído que quase tôda a origem dêste Poder prin-
cipia nas despesas necessárias para a segurança de cada nação. 

Começaremos a analisar agora, os cinco países escolhidos para 
modêlo, a fim de verificarmos as repercussões no campo econômico 
e tecnológico que suas despesas de segurança provocaram. 

Estados Unidos: Sistemas de Defesa 

3.1.2. Robert Sherrill, em artigo escrito para o livro do Ano 
de 1970 da Encyclopaedia Britannica, sob o título "The Military 
Under Fire" (pág. 262) diz: 

"Outwardly, at least, the ambitions of the U. S. Military 
and the conduct of its friends in industry appeared to be 
under more relentless criticism in 1969 than at any time 
since the mid-1930s, when "merchants of death" war the 
popular description for munitions manufacturers and when 
71% of those interviewed in a 1937 Gallup pall said they 
thought it had been a mistake to fight in World War I". 

O famoso especialista americano em assuntos militares e ferre-
nho adversário das despesas de segurança, todavia, nem sempre coor- 

108 



dena seus ataques ao militarismo americano, verificando o aspecto 
de dependência do país a uma conjuntura mundial, na qual suas deci-
sões não podem ser feitas independentemente e na qual o poder de 
decidir está sujeito a outros poderes de decidir, que se lhe opõem. 

Com efeito, são os próprios editores da referida publicação que 
dizem: 

"The cold war atmosphere would reappear, because nei-
ther side could afford to trust the other's intention" 
(pág. 253). 

Nos Estados Unidos, entretanto, a crítica que se faz é a de que, 
talvez, as despesas de segurança estejam hoje dando 

"less security for more money" (pág. 253). 

De certa forma, o povo americano deposita suas esperanças de 
segurança, na sua fôrça convencional e na interligação de três com-
ponentes ABM (antiballistic missiles), MIRV (multiple independen-
tly targeted reentry vehicles) and SALT (strategic arms limitation 
talks), dos quais o último representa efetivamente o menos seguro. 

Pelo princípio de defesa ABM (com a modificação do sistema 
"Sentinel" pelo "Safeguard") os Estados Unidos possuem dois tipos 
de foguetes principais, o SPRINT, foguete para atingir mísseis ini-
migos até 30 milhas, na atmosfera, e o SPARTAN para interceptá-
-los fora da atmosfera, depois de detectados pelo MAR (multifun-
ction radar) e pelo PAR (perimeter acquisition radar). 

As críticas sôbre a eventual ineficiência do sistema (os SPRINT 
cobrindo áreas muito pequenas e os SPARTANS áreas demasiada-
mente grandes com potencialidade de falhas), de certa forma forta-
leceram o sistema MIRV, qual seja a de um foguete multi-direcional 
de ataque capaz de furar o bloqueio anti-mísseis soviético (GALOSH). 
Instaláveis em submarinos ou aviões, são portáveis através dos fogue-
tes POLARIS e MINUTEMAN II. 

Os custos de instalação do sistema ABM estão previstos para 
mais de 7 bilhões de dólares e são muito mais onerosos que o sis-
tema MIRV. 

As conversações com os russos sôbre a limitação de armas es-
tratégicas (SALT) representam, do ponto de vista americano, o seu 
mais fraco baluarte defensivo, porque, em verdade, nem uma das 
duas partes confia muito nas probabilidades de mútuo contrôle, se 
forem assinados acordos. 
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Por esta razão, os Estados Unidos deverão manter seus dez tra-
tados de mútua defesa (Anzus, Cento, Japonês, Otan, Filipino, Chinês 
Nacionalista, Coreano, Rio, Sudoeste e Espanhol), mantendo as se-
guintes bases militares em todo o mundo: Pakistão 1, Tailândia 7, 
Sulvietnan 59, Filipinas 6, Corea 55, Taiwan 3, Ryukus 16, Japão 
42, Marianas 6, Marshall 2, Midway 1, Hawai 15, Alaska 9, Canadá 
1, Cuba 2, Zona do Canal do Panamá 13, Virgina 1, Porto Rico 6, 
Ilidias Ocidentais 1, Bermudas 3, Terra do Fogo 1, Açores 1, Mar-
rocos 1, Espanha 8, Reino Unido 12, Itália 9, Creta 1, Libya 1, 
Países Baixos 1, Alemanha 132, Grécia 2, Turquia 3, Islândia 1, 
Etiópia 2, com 900 navios de guerra em ação permanente e mais 
de 2.600 aviões de combate a guarnecê-las. 

As despesas estritamente militares para a manutenção das refe-
ridas bases e de suas tropas representavam 9,2% do Produto Nacio-
nal Bruto até o último orçamento, segundo o Instituto para Estu-
dos Estratégicos de Londres. 

Os aviões, helicópteros, tanques, submarinos nucleares, navios 
em fabricação nos Estados Unidos (Phanton, C-5A Galaxy, Cheyen-
ne, etc.) são os mais dispendiosos e caros do mundo, servindo de 
base para o desenvolvimento tecnológico principalmente de aviões, 
helicópteros e navios para a utilização civil. 

Estados Unidos: Exploração Espacial 

3 .1.3. Werner von Braun e Frederick I. Ordway III ("His-
tory of Rocketry & Space Travel" Library of Congress-1966, página 
176) disseram: 

"II is odd, in retrospect, to consider how titile thought most 
o/ lhe pioneers of rocketry gave to lhe unnamed spacecraft 
that were to dominate lhe opening years of space expio-
ration". 

E, com efeito, é interessante notar que pouca foi a atenção dedi-
cada pelos introdutores da balística para a sua importância nas explo-
rações espaciais. 

Os Estados Unidos têm programado para o ano de 1971, além das 
duas explorações lunares tripuladas, mais 17 vôos, inclusive com naves 
tipo "Mariner" que serão colocadas em órbita marciana. 

No segundo vôo para a lua do ano (Apoio XV) os astronautas 
deverão levar um veículo elétrico para condução, na sua superfície. 

Nas duas viagens a Marte, serão tiradas fotografias do planêta, 
durante 2 semanas, a uma altura de 1.600 kms. 
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As quatro incursões de caráter científico têm suas repercussões 
militares e civis, pela necessidade de aperfeiçoamento crescente do sis-
tema de lançamento e contrôle, cada vez mais preciso. 

Além destas expedições, haverá lançamentos dos satélites de comu-
nicações NATO 2 para defesa do Atlântico Norte, do IMP-1 (Inter-
planetary Monitoring Platform), satélite de vigilância interplanetária 
SOLRAD e ISIS-B (estudos de ionosfera), PABT (Planetary Atmos-
phere Experiments Test) para estudo de atmosferas desconhecidas em 
outros planêtas, satélites solares, de estudo de estrelas, o UK-4 (estudo 
de ruídos cósmicos), 2 INTELSATS (nôvo satélite de comunicações) 
AFCAL (estudo de tempestades magnéticas), SAC (estudos meteoro-
lógicos) e o OS0-3, o terceiro de uma série de observatórios astronô-
micos para estudo do Universo Estelar. 

Tais estudos especiais, que serão feitos alguns em colaboração com 
a Alemanha, Inglaterra, Canadá e França, sendo formas diretas ou 
indiretas de defesa nacional, pelo conhecimento pormenorizado da reali-
dade que nos cerca e a permissão de exame das viabilidades defensivas 
(ex.: foguete SPARTAN (interceptador fora da atmosfera) decorrên-
cia de conhecimentos obtidos nas explorações espaciais), têm, todavia, 
decisiva e importante implicação no campo tecnológico civil, princi-
palmente nas comunicações e na cibernética, já que as experiências 
obtidas, a partir destas explorações, são ràpidamente aproveitadas para 
outros setores da atividade humana não condicionadas à segurança 
nacional. 

Donald E. Cooke, em seu "Marvels of American Industry" — 
(Classics Edition, pág. 3), disse uma vez: 

"The story of America may be told through its industries" 

e poderiamos acrescentar o grande desenvolvimento de suas indús-
trias, através do incremento que as despesas de segurança lhe pro-
piciaram. 

Rússia: Sistema de defesa e Exploração Espada! 

3.1.4 Lenine, em seu livro "A Aliança Operária", diversos 
trabalhos (Ed. Vitória, pág. 397), disse: 

"A República Soviética está rodeada de inimigos. Mas ven-
cerá tanto os inimigos externos, como os internos". 

Por outro lado, na China, Mao-Tse-Tung (Obras Escolhidas — 
Ed. Vitória, pág. 166), dizia em 1935: 



"Tôdas as guerras justas devem apoiar-se mútuamente, e 
tôdas as guerras injustas devem ser transformadas em 
guerras justas. É isso o que nos ensina o leninismo". 

Não obstante o mútuo apoio, a que se referia Mao-Tse-Tung ao 
dizer ser o comunismo chinês fruto do leninismo, a observação de 
Lenine é mais próxima da verdade, nos dias que correm, pois a Rússia 
está cercada (para êles) de inimigos externos, entre os quais a China. 
Apenas a certeza de sua vitória não é tão grande e seu sistema defen-
sivo assemelha-se ao americano, na tentativa de manutenção do equi-
líbrio bélico. Confiam pouco nas conversações SALT, estão montan-
do um sistema anti-balístico (Galosh) em tôrno de Moscou e Lenin-
grado e aumentando sua frota submarina equipada com mísseis (160 
submarinos nucleares e convencionais equipados com 1.150 foguetes). 

Embora com equipamento numèricamente superior (aviões, 
navios, tanques, foguetes), levam ligeira desvantagem em relação aos 
Estados Unidos, na eficiência de suas armas. Testarão, por exemplo, 
seus foguetes pluri-direcionais depois dos americanos, seus aviões de 
combate são inferiores aos dos Estados Unidos (MIGS e PHAN-
TONS), têm menor número de submarinos nucleares, etc. (1) 

Uma outra desvantagem prática reside na nenhuma experiência 
de guerra, nos últimos 25 anos, ao contrário dos Estados Unidos, 
cujas tropas têm estado em constante movimento (guerras da Coréia 
e Vietnan). 

Segundo o Instituto para Estudos Estratégicos de Londres, sua 
marinha de guerra atual é de 1.397 navios, 7.350 aviões, número 
muito superior ao americano, tendo seus gastos militares, em moeda 
convertida à taxa real do dólar, sido da ordem de 53 bilhões em 1969 
o que corresponde a 9,3% do Produto Nacional Bruto (EUA 9,2%). 

No setor espacial desenvolveram principalmente as pesquisas no 
campo de naves auto-controladas, pousos na terra, não tendo enviado 
nenhum homem à lua, mas de lá já tendo trazido material de super-
fície. Preferiram dedicar-se à exploração de Vênus, ao invés de Mar-
te, próximo objetivo norte-americano. 

O desenvolvimento econômico e tecnológico resultante do aper-
feiçoamento do seu material bélico não tem, à maneira ocidental, sido 
tão palpável, em função do sistema de economia estatizada, com o 
que não se aproveitam de imediato, na utilização do consumo diário, 
aquelas conquistas de possível aplicação na vida civil. 

(1) Após têrmos preparado o presente trabalho, a Rússia lançou dois tipos de aviões 
de combate mais velozes e mais poderosos que os melhores tipos americanos. 
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A permanência do elevado orçamento bélico, segundo os analis-
tas ocidentais, poderá representar, nos próximos anos uma eventual 
superação da melhor capacidade ofensiva e militar das armas ocidentais. 

Inglaterra: Defesa Nacional 

3 .1 .5 Humberto de Alencar Castelo Branco, na sua confe-
rência sôbre "Segurança e Desenvolvimento" publicada no número 35 
do SPES (Síntese Politica, Econômica e Social) observou: 

"Desenvolvimento e Segurança, por sua vez, são ligados 
por uma relação de mútua causalidade. De um lado, a 
verdadeira segurança pressupõe um processo de desenvol-
vimento, quer econômico, quer social. Econômico, porque 
o poder militar está também essencialmente condicionado 
à base industrial e tecnológica do país". 

Por outro lado, John Kenneth Galbraith, no livro "O desenvol-
vimento econômico em perspectiva" sôbre a sua planificação (Edi-
tôra Fundo de Cultura — 1962 — pág. 45), disse: 

"O requisito final da moderna planificação para o desen- 
volvimento é que tenha uma teoria de consumo". 

O Reino Unido, por múltiplos problemas de ordem econômica 
(não ter sido durante longos anos admitida a possibilidade de sua 
entrada no MEC), de ordem financeira (manter deficits constantes, 
que resultaram na desvalorização da libra), de ordem política (haver 
permanente irritação entre os trabalhistas e conservadores no poder, 
com dificuldade de adoção de uma política a longo prazo), de ordem 
social (haver um crescente descontentamento na área sindical pelas 
oportunidades de trabalho), tomou, há algum tempo atrás, a drástica 
decisão de abandonar suas posições militares em tôrno do mundo e 
conservar-se apenas como uma potência européia. 

Com isto reduziu suas despesas de segurança, buscando de forma 
planificada, a criação de um modèlo próprio de teoria de consumo, 
com transferência do excedente dos gastos de defesa para outros 
compos de atividade. 

Seu orçamento militar de 1969/70 de 2,266 milhões de libras 
foi 5 milhões inferior ao exercício anterior, representando 5,3% do 
P.N.B. 

Com 263 navios de guerra e 418 aviões de combate, teèrica-
mente, teria atingido o equilíbrio necessário, que permanecerá, quando, 
em 1972, abandonar totalmente suas posições asiáticas e africanas. 
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Na prática, o recuo de áreas estratégicas trouxe a maior possi-
bilidade de presença Soviética e consequente perda de alguns merca-
dos, que, tradicionalmente, lhe pertenciam. Sua tecnologia militar, 
embora com positivos resultados no campo civil (a sua indústria 
aeronáutica ainda consegue colocar seus produtos, no mercado inter-
nacional sem grandes dificuldades), não é capaz de suprir as necessi-
dades mais urgentes, sendo que pràticamente 1/4 de sua frota bélica 
aérea (The book of the Year 1970 Britannica) é constituída de 
Phantons importados dos Estados Unidos. 

Estes dados estão provocando uma reformulação na política in-
glêsa, que pretende, não obstante correndo o risco de descontentar 
alguns de seus aliados na Commonwealth, vender armas para a Áfri-
ca do Sul, sem o que teria que dispender entre 40 a 65 milhões de 
libras anuais a mais para não entregar aos soviéticos seus antigos 
domínios. A medida permitirá, por outro lado, a colocação de alguns 
pedidos interessantes para a sua indústria bélica, que, não obstante 
mais poderosa, é menos eficiente e vende menos que a França, no 
mercado internacional. 

A reformulação, desde que garanta seus mercados tradicionais 
e permita o desenvolvimento da indústria bélica, com reflexos na tecno-
logia e economia nacional, é desejável e necessária. 

Japão: A alteração na política de defesa 

3.1.6 Raymond Aron, no seu artigo "Japão, Grande Potên-
cia sem Exército" (ESP, 20/12/70), pergunta: 

"O paradoxo de um terceiro Grande Desarmado num inun-
do armado tornar-se-á intolerável? Será suficiente a gran-
deza econômica? Pode desinteressar-se do poder militar? 
Como se define doravante a grandeza sem adjetivo, a ver-
dadeira e única grandeza de que fala a crônica dos séculos 
e que os poetas cantaram?" 

A resposta em 1967 dada pelo 1.° Ministro Eisaku Sato (To-
ward Greater Responsability) era a seguinte: 

"On my recent visits to southeast Asia, I was strongly im-
pressed by the high expectations placed on Japan by the 
people in these countries with regard to peace and stabi-
lity in Asia. In order to respond to such expectations, la-
pan intends to cooperate to the extent possible, commen-
surate with its national capacity, in the efforts of these 
countries toward development and modernization", 
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e com efeito, na paz e no desarmamento, encontrava o Japão a solu-
ção do futuro asiático. 

Aliás, a publicação do Departamento de Informação Pública de 
Tokio "El Japon de Hoy" demonstra, claramente, que a sua defesa 
repousava e ainda repousa nas linhas do "Tratado de Segurança com 
os Estados Unidos" (maiores responsabilidades americanas que japo-
nesas): 

"El Tratado de Seguridad y el Acuerdo de Asistencia de 
Defensa Mutua con los Estados Unidos, declaran expresa-
mente que serán implementados dentro de las limitacio-
nes constitucionales, que presenta la cláusula de renuncia 
a Ia guerra. Las Fuerzas de Auto Defensa están armadas, 
exclusivamente con armas defensivas. Las Fuerzas de Au-
to-Defensa Aérea, por exemplo, dispone de bombarderos, 
y las de Auto-Defensa Maritima no tiene barcos mayores 
que un destructor. Es una politica banca el que las Fuer-
zas de Auto-Defensa no sean despachadas a ultra mar". 

Estas fôrças compreendem 273.123 homens, 279 aviões e heli-
cópteros (Exército), 240 aviões (Marinha) e 1.100 aviões (Aero-
náutica), com mais 260 navios, de todos os tipos (Dados Japonêses). 

A porcentagem das despasas em relação ao produto nacional 
bruto é de 0,8 (I .E .E . , Londres). 

Após a leitura do trabalho de Baldwin sôbre a indústria bélica 
japonêsa, entramos em contacto com a Agência de Defesa de Tokio, 
que, atendendo ao nosso pedido, enviou-nos as três principais dire-
tivas da atual política armada do Japão. 

"Basic principie of production and development equip-
ment" 

"Principie for maintenance of defense industry" 

"Principie for promotion of research and development", 

todos de 16/7/1970, através do Major Setsuo Kashiwagi. 

Por êles, o Japão começará a fabricar, novamente, seus pró-
prios aviões de combate para eventual substituição dos F-86, ao invés 
de jatos americanos McDonnell-Douglas F-4E. Fabricará também tan-
ques, foguetes tipo Nike e Hawk, peças de artilharia, etc. 

Calcula-se, já nos dias atuais, que a indústria bélica japonêsa, 
com mais de 1.100 encomendas militares, deverá receber em paga- 
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mento a seus fornecimentos 2 bilhões de dólares, o que equivale a 
aproximadamente 2/5 do orçamento brasileiro. 

O certo, todavia, é que o Japão começa a abandonar sua políti-
ca de segurança desarmada, por aquela mais objetiva e mais lógica, 
face ao perigo chinês, do rearmamento gradativo, com o que busca 
aperfeiçoar sua própria técnica, através de sua própria economia. 

Outras Nações: Relação entre as despesas militares e o PNB 

3.1.7 O quadro das demais nações dos dois pactos principais 
(Nato e Varsóvia) é um pouco diferente, exceção feita à França, que 
sempre resistiu à participação na OTAN e cuja tecnologia e econo-
mia de guerra estão altamente avançadas, sem que o limite crítico das 
despesas de segurança tenha sido ultrapassado (5,3% do P.N.B.). 

Na Nato, com exceção de Portugal (6,2%), pois enfrentando 
uma guerra na África e Itália (4,3%), todos os demais têm despesas 
inferiores a 4,0%. 

No Pacto de Varsóvia, a Checoslováquia (5,7%), a Alemanha 
Oriental (5,7%) e a Polônia (4,8%) ultrapassam aquêle limite. 

Israel é o país com a maior porcentagem de despesas em relação 
ao P.N.B. (16,1%), sendo que o Vietnan do Sul (12,5%), Iraque 
(11,2%), Jordânia (14,7%), Arábia Saudita (11,9%), Síria 
(12,6%) e Rau (13,5%) são as nações que têm despesas superiores 
a 10% do P.N.B.. 

Éstes países, todavia, exceção feita à França e Itália, dependem, 
em grande parte de "know-how" importado, de tal maneira que o 
fator estimulante da tecnologia e economia inexiste, sendo negativos 
os reflexos inflacionários e/ou diminuição do ritmo desenvolvimen-
tista. 

Brasil: A indústria bélica nacional 

3.1.8 Millikan Blackmer, em seu livro "Nações em Desen-
volvimento" — Ed. Fundo de Cultura — analisando a forma de tor-
nar positivo o trabalho militar nos países em desenvolvimento, diz, 
(pág. 127): 

"Há duas largas áreas em que as fôrças militares locais 
podem dar valiosas contribuições ao curso da moderniza-
ção. Em primeiro lugar, podem contribuir diretamente para 
a realização dos grandes projetos de desenvolvimento eco-
nômico" 
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embora Joseph A. Schumpeter, na sua "Teoria do Desenvolvimento 
Econômico" — Ed. Fundo de Cultura, Rio, 1961, diga, à pág. 83: 

"Pelo que, escrever a História Econômica é, por si mesmo, 
àbviamente, coisa diferente do que relatar, digamos, a 
História Militar" 

a verdade é que, na maioria dos países, mesmo de menor expressão, 
os grandes projetos de desenvolvimento econômico ou são derivados 
ou estão ligados à História Militar e à Segurança Nacional. 

Brasil, por exemplo, pelas suas três armas, tem permitido um 
desenvolvimento econômico acentuado em setores, onde a iniciativa 
privada nunca teria possibilidade de independer-se, isoladamente, como 
é o setor aeronáutico. 

Com efeito, as quatro fabricantes de aviões instaladas no país, 
Sociedade Aeronáutica Neiva Ltda. (Botucatú), a Companhia Nacio-
nal de Aviões Ltda. (Sorocaba); a Sociedade Aerotec Ltda. e a Em-
prêsa Brasileira de Aeronáutica S. A. — Embraer (as duas em São 
José dos Campos) hoje dependem, fundamentalmente, das compras do 
Ministério da Aeronáutica, com pràticamente 2/3 de suas encomendas. 

Assim é que a FAB renovará parte de sua frota, recebendo da 
EMBRAER, nos próximos anos, 80 Bandeirantes (avião bimotor, tur-
bo-hélice, 9 passageiros), 112-EMB-326 GB Xavantes (avião a jato 
de treinamento avançado e de uso militar), 10 Ipanemas (aviões para 
uso agrícola, motor a pistão) um número ainda indeterminado de 
Urupemas (planadores elogiados inclusive pelo mestre de vôo à vela e 
primeiro homem a pisar na lua, Neil Armstrong). 

A Sociedade Construtora Neiva Ltda., por outro lado, já entre-
gou 82 Regentes C42 e tem ecomendas para entrega de 40 Regentes 
Elo-42 e 150 aviões de treinamento básico Universal T-25. 

A Sociedade Aerotec Ltda. recebeu pedido para 70 aviões de 
treinamento primário Uirapuru, 40 dos quais já se encontram em 
serviço no Centro de Formação de Pilotos Militares. 

mais avançado projeto em andamento, todavia, é o Amazonas 
(originalmente Marabá) avião quadrimotor turbo-hélice, com múltipla 
utilidade (transporte de carga e passageiros, patrulha, salvamento e 
assalto). &te modêlo na versão comercial poderá substituir os DC-3 

Samurais, Avros, etc. com  vantagem, pelo seu menor custo e maior 
versatilidade para as comunicações no interior e nas linhas atualmente 
anti-econômicas. 

CTA e o IPD (Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento da 
Aeronáutica) são os dois grandes municiadores de técnicos e técnicas 
para a implantação da nossa indústria aeronáutica. 
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O mesmo se pode dizer em relação ao Exército. Seu Grupo Per-
manente de Mobilização Industrial, criou um plano de ação conjunta 
para ativação do nosso parque industrial e aproveitamento no reequi-
pamento das três armas. 

As estatísticas do Exército apresentaram em 1970 o abastecimen-
to de quase 90% de nossas necessidades de material bélico, pelas pró-
prias indústrias brasileiras. Com  exceção dos tanques pesados, pràtica-
mente o Brasil tudo fabrica. 

Três emprósas têm recebido, no campo de carros de transporte e 
combate, a preferência das autoridades militares, a saber: Mercedes 
Benz, que já entregou 774 caminhões especiais para o Exército 
LAK-IIII e LAS-IIII; a Ford Willys, cuja entrega até o presente foi 
de 121 Jipes militares em 1967, 115 em 1968, 120 em 1969, 90 cami-
nhonetas em 1967 e 93 em 1968; a ENGESA esta de dedicação quase 
que exclusiva a indústria militar, a F.N.M.; a Ruber Warco e a Cater-
pilhar (batalhão de engenharia com 36 e 24 motoniveladoras, respec-
tivamente). 

A FNM produz um tipo de tanque militar leve (Cotia) extrema-
mente útil, com possibilidade de levar 4 pessoas e desenvolver veloci-
dade de 50 a 80 quilômetros por hora. 

É a Engesa, todavia, que está ultimando o modêlo mais aperfei-
çoado da nossa indústria, um tanque anfíbio, para dez pessoas, seis 
rodas com tração independente, metralhadora pesada, rádio e blinda-
gem secreta e especial, na qual é utilizado um nôvo processo de têm-
pera para aço, que permite uma construção mais leve. 

Finalmente, a Marinha através do seu Instituto de Pesquisas está 
desenvolvendo estudos para peças de artilharia, algumas carcassas das 
quais já fabricadas no Brasil (Sifco do Brasil), além da adaptação 
e construção de barcos pela nossa já consolidada indústria naval. 

Brasil: As explorações aero-espaciais 

3.1.9 Dentro da perspectiva que o espaço aéreo e o espaço 
exterior são unos e indivisíveis para qualquer Nação, o Brasil tem 
acelerado também a sua política aero-espacial, através da criação do 
Campo de Lançamento da Barreira do Inferno, fruto do GOCNAE 
(Grupo de 0rgani7açã0 do Centro Nacional de Atividades Espaciais) 
e atualmente a Comissão Nacional de Atividades Espaciais, com sede 
em São José dos Campos, ao lado da EMBRAER, do IPD e do CTA, 
onde se encontra a nossa mais destacada equipe de técnicos aeronáu-
ticos. 
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Os Professores A. Fruthin e R. Griffin consideram a CNAE o 

maior centro aero-espacial da América Latina, com importantes pro-

jetos em andamento, além da formação de 200 técnicos do mais alto 

nível (doutores e mestres em ciências), a saber: 

MATE (estudo de campo geo-magnético) 

MIRO (estudo de ruído cósmico pela ionosfera) 

TELA (construção de cargas úteis para balões estra-
tosféricos) 

OBRA (estudo de ruídos atmosféricos causados por 
descargas elétricas) 

SAFO-LUME, SAFO-BBIU e SAFO-II (estudos da 
alta atmosfera com lançamento de foguetes) 

RASA (medição do conteúdo eletrônico da ionosfera) 

RADA - SOL (estudo das explosões e proeminências 

solares) 

SONDA (sondagens ionosféricas) 

BEMA (estudo da propagação das ondas eletromag-

néticas) 

LUME (análise da luminescência da atmosfera supe-

rior) 

ASTRO (estudo dos raios X de procedência cósmica) 

EXAMETNET (estudo meteorológico com foguetes) 

POEIRA (estudo das partículas microscópicas de ori-

gem estraterrena. Utilização de foguetes com cargas 
recuperáveis) 

MESA (estudos meteorológicos com fotografias) 

SERE (utilização de sensores remotos para levanta-

mento de recursos naturais) 

SACI (projeto de comunicação para programas edu-

cacionais). 

A complexidade e diversidade dos referidos projetos fazem crer 

na afirmação do atual Ministro da Aeronáutica, em sua já citada con-

ferência na ESG: 

"Em futuro não muito distante, um satélite, construído e 

lançado por brasileiro, gravitará em tôrno da terra". 
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Conclusões 

3.1.10 E concluímos êste capítulo, acreditando ter mostrado 
atual estágio de desenvolvimento dos setores militares em diversos 

países nos quais o alto nível tecnológico e, principalmente, a necessi-
dade de abastecimento nos seus mercados internos representam um 
dado de estabilidade econômica e desenvolvimento industrial. 

Procuraremos, agora, no próximo capítulo, demonstrar que, além 
desta natural relação "fornecedor-fornecido" para o progresso dos 
armamentos militares e das pesquisas, por si só incrementadora, as 
despesas de segurança têm efeito co-laterais de aplicação quase que 
exclusiva, na vida civil, e que constituem outro importante fator de 
sua capacidade multiplicadora. 

C. L. James, no livro "Princípios de Economia" à pág. 34 (Ed. 
Fundo de Cultura), diz: 

"A propulsão a jato, os aparelhos eletrônicos, os produ-
tos sintéticos e plásticos e a energia atômica caracterizam 
as inovações tecnológicas recentes e oferecem uma anti-
-visão do progresso futuro" 

que não diz, entretanto, é que tôdas estas conquistas da tecnologia 
são frutos das despesas de segurança, em tempo de guerra e paz. 

A não compreensão desta perspectiva faz lembrar a observação 
de Roberto Campos, no trabalho "Modêlo Brasileiro de Desenvolvi-
mento Político e Econômico para os próximos anos" (Revista Segu-
rança e Desenvolvimento n.° 141): 

"Se quisesse uma maneira tensa de descrevermos a missão 
da elite modernizante nesta época de nosso desenvolvi-
mento, diria, como o Presidente Kennedy que devemos 
ser idealistas pragmáticos, i. é., idealistas sem ilusões. 
Pois só assim escaparemos ao perigo de sermos um povo 
com muitas visões e pouca visão. . .". 
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2- O DESENVOLVIMENTO DECORRENTE 
DESTAS DESPESAS NOS DEMAIS SETORES 

"We are now entering a new era whose requirements are 
as different fron those of the recent industrial age were 
different from the agricultural age. . . Today the cyber-
nated productive system is emerging an innovation in pro-
ductive techniques and organisated have on machine power 
and machine skill, that is, on the combination of auto-
mated machinery and the computer". 

ROBERT THEOBALD - "Cybernation — 
Unemployment and Freedom". 

A Cibernética 

3 .2 .1 As despesas de segurança têm propiciado o desenvol-
vimento tecnológico e econômico, principalmente na cibernética, ex-
ploração e aproveitamento de determinadas matérias-primas, transpor-
te, comunicações, instrumentos de precisão ótica ou de outra natureza 
e medicina, além de estarem, como fatôres estimulantes, presentes nas 
demais atividades humanas. 

A cibernética de tôdas é a mais importante, já que a explora-
ção espacial e o extraordinàriamente complexo sistema de defesa dos 
países mais desenvolvidos dependem da precisão crescente dos seus 
computadores, cujos estudos e soluções têm aplicação imediata para 
a vida econômica, política e educacional de cada nação. 

As atividades espaciais, inclusive estão aperfeiçoando os mini-
computadores, que serão também, no futuro, de grande utilidade para 
os diversos setores nacionais: 

"For use in space satellites, and in the increasingly complex 
computors needed for everything from nuclear physics 
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equation to inventory control, the new field of miniature 
electronic machinery is looking well in the fucture — 
Cooke — Marvels of American Industry". 

As maiores emprêsas do ramo (Burroughs, D3M, — National, 
Remington, G. E. e outras) conseguiram resultados surpreendentes, 
muito embora neste campo o desenvolvimento militar corre, muitas 
vêzes paralelamente, ao desenvolvimento civil. 

U THANT, em uma manifestação de êxtase pela potencialidade 
da cibernética, disse uma vez na ONU: 

"The truth, the central stupendous truth, about developed 
countries today is that they can have — in anything but 
the shortest run — the kind and scale of resources they 
decide to have . . . it is no longer resources that limit de-
cisions. 11 is the decision that makes the resources. This 
is the fundamental, revolutionary change — perharps the 
most revolutionary mankind has even known". 

A era dos computadores, todavia, tem levado ao mundo preo-
cupação com a possibilidade de desemprêgo crescente pela diminui-
ção de mão-de-obra necessária, na medida de seu aperfeiçoamento, 
não obstante a explosão demográfica mundial. 

Adolf A. Berle Jr., no seu trabalho "Jobs for the displaced: A 
Public Responsability" (Great Ideas Today, 1965, pag. 34) sugere: 

"Wherever these are unfilled needs or wants, there are 
potential jobs for the men and women now or later to be 
unemployed. 
These needs or wants may be not either through priva te 
(nonstatist) interprises employing meti and women and 
salling their product or service for profit, or through public 
organisation — provision by the state, the communities, 
or by public corporations or interprises paid by public 
funds." 

Se não é a melhor solução, o certo é que o homem deverá encon-
trar fórmulas de convivência entre a necessidade de trabalho e a era 
dos computadores, em têrmos do bem estar social e desenvolvimento 
econômico e tecnológico. 

A cibernética, por outro lado, é apoiada em tôda a indústria 
eletrônica da qual é a mais sofisticada criação, cujo desenvolvimen-
to mundial também muito deve aos gastos militares para a guerra 
e para a paz. 
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Extração e Industrialização de Produtos Minerais 

3.2.2 Não se pode dizer que a exploração dos recursos mi-
nerais tenha tido a sua origem nas necessidades militares dos Esta-
dos. Parte substancial das suas explorações e dos métodos de seu 
aproveitamento econômico e seu aperfeiçoamento tecnológico é, toda-
via, devida aos fatôres estimulantes dos gastos de defesa. 

A exploração do petróleo, da borracha, do ouro, ferro, etc. e 
sua industrialização básica e para o consumo sempre tiveram nas 
necessidades nacionais estímulo notório, sendo que os complexos side-
rúrgicos, petroquímicos e outros, são, normalmente, considerados mili-
tarmente estratégicos, pela capacidade de suprimento das fôrças arma-
das em caso de comoção interna ou externa. 

Também, tôda a gama de indústrias beneficiadoras dos produ-
tos minerais transformados em matéria-prima utilizável, têm, nas des-
pesas de segurança parcela ponderável de seu desenvolvimento, muitas 
vêzes não como mercado marginal e supletivo, mas principal e deter-
minante do seu aperfeiçoamento tecnológico, (ex.: ligas de metal de 
resistência para blindagens). 

A era atômica trouxe uma necessidade a mais da procura de 
minerais estratégicos (urânio, por exemplo), cuja utilização militar 
primeira tem reflexos posteriores para tôda a indústria civil ou 
de pesquisas, que da energia nuclear dependem. 

No campo dos produtos químicos industrializáveis, a experiência 
militar, embora em menor escala, repercute também em tôda a espécie 
de suas atividades e aplicações civis. 

De certa forma, em decorrência da 2.a guerra e do notável esfôr-
ço desenvolvimentista, que o mundo está atravessando (750 bilhões 
de aumento do PNB dos grandes países entre 1960-1968) o progresso 
civil e militar entrelaçam-se e há uma repercussão simultânea dos 
avanços de uma área em relação à outra, dentro da necessidade cres-
cente de uma evolução coordenada, 

"The urgent necessity today is for a stronger development 
effort and for a stronger emphasis on lhe sole of multila-
teral organisation in this effort". 

The Crisis in International Development 
living S. Friedman - B. Y. 70 - Britannica. 

que evidentemente é maior nas nações desenvolvidas, mesmo pro-
porcionalmente, que naquelas que lutam para atingir o nível dos países 
mais desenvolvidos ou apenas para sobreviver, como Nações inde-
pendentes. 
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Transportes 

3.2.3 Aliomar Baleeiro, na sua Introdução à Ciência das 
Finanças, diz (pág. 501): 

"O progresso técnico e científico reflete-se na arte mili-
tar, aperfeiçoando os armamentos, munições, materiais 
estratégicos e de locomoção ou comunicação. Quase tôdas 
as invenções e descobertas encontram aplicações militares, 
tornando obsoletos, em poucos anos, os dispendiosos pro-
gramas". 

A verdade apresentada pelo ilustre financista é apenas parcial. 
Com  efeito, o progresso técnico e científico muitas vêzes reflete-se na 
arte militar, muitas vêzes é dela reflexo e muitas vêzes faz-se, paralela 
e simultâneamente, no campo bélico e fora dêle. 

O caso dos transportes é típico. A locomotiva a vapor, os barcos 
desde os primitivos até os navios mais modernos e, principalmente, a 
aviação, se não inventadas para as atividades militares delas recebe-
ram seu principal impulso e seu progresso delas depende. 

A aviação, por exemplo, tem, hoje, nas despesas de segurança o 
seu maior potencial de desenvolvimento tecnológico e econômico, sendo 
que as atividades civis, por si só, seriam insuficientes para assegurar o 
alto índice de modernização atualmente existente. 

Os aviões a reação e os super-sônicos hoje em estudo (Concor-
de e o tipo russo) para emprêgo na aviação civil e comercial devem 
sua origem e sua viabilidade, nos dois campos (técnico e econômico) 
aos modelos militares, cujos primeiros testes foram feitos pelos ale-
mães e italianos na 2.a Guerra. 

A indústria de helicópteros, como já frizamos anteriormente, não 
pode sobreviver sem a presença militar, e se a indústria naval ou a 
de transportes terrestres tem hoje uma independência relativa, ela 
decorre, fundamentalmente, de sua tecnologia aplicada ser menos com-
plexa e de menor precisão miniatural que aquela necessária para 
vencer a lei da gravidade. 

E esta interdependência e posterior dependência, nos transportes, 
quanto às despesas bélicas deverá ser acentuada, na medida em que 
meios mais dispendiosos, somados a uma tecnologia sempre mais aven-
çada, forem necessários para solucionar problemas de tal monta que 
apenas as despesas de segurança possam justificá-los e abreviá-los, 
em seus encargos iniciais. 

Kenzo Tange (New Space and New Structures for modern man 
Britannica Book of the Year, 1969, pág. 106), disse: 
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"Some cai! this Space Age, some call it me Atomic Era 
— The economists tell us we have entered me Second 
Industrial Revolution, or alternatively, that we have ar-
rived ai some basely defined state of "post-maturity". Man 
consumption, mass communication, and mass organisation 
are reachitzg unheard of leveis. In lhe midst of dealing 
with lhe complicated, troubling political divisiotzs betweetz 
East and West, North and Soai!?, we are trying ai lhe 
same time to create out of Mis explosive change a new 
epoch in civilization". 

Esta nova época da civilização, pelo menos entre os mais aper-
feiçoados meios de transporte (aviação), depende quase que exclu-
sivamente da tecnologia adquirida e da sustentação econômica permi-
tida pelas despesas de segurança, nos países mais evoluídos. 

Comunicações 

3.2.4 À página 98 do volume 5 da Encyclopedia Internatio-
nal Grolier 

"When the Telstar satellite was successfully launched by 
lhe United States in July, 1962, people in Western Euro-
pe and North America were able to view television pro-
grams bearned accross lhe A tlantic Ocean for lhe first 
time. Telstar heralded lhe age was hailed as having great 
potential for developing understanting atnong peoples, it 
also posed tremendous problems for communications. Not 
lhe least of these problems is how to maintain lhe broad-
caster's right to speak freely and yet avoid conflict with 
national diplomatic positions". 

As duas faces, portanto, do problema de uma técnica aperfei-
çoada de comunicação audio-visual para as massas, com a quebra de 
tódas as barreiras no interconhecimento dos povos, são frutos da mais 
notável parte de investigação científica propiciada pelas despesas de 
segurança e relacionadas com as atividades espaciais. 

Todo o sistema anterior de comunicação entre as nações, toda-
via, estava ora auxiliando o aperfeiçoamento da arte bélica, ora rece-
bendo dela seus principais componentes de progresso. 

A utilização da linguagem, os sinais por fogo, a comunicação 
pelo som (vozes, tambores, instrumentos sibilantes), o papel, a 
imprensa, as mensagens pelo correio, os sistemas telegráficos, o tele-
fone, o rádio, televisão, o cinema e a fotografia, tôdas essas formas, 
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que fazem do homem o "ser da comunicação", são ao mesmo tempo 
a causa e efeito do desenvolvimento militar, tendo sempre o seu maior 
aperfeiçoamento coincidido com os períodos dos conflitos armados 
entre os homens ou de paz equilibrada decorrente de informações 
avaliadoras da potencialidade bélica adversária. 

O avançado sistema de informação fotográfica obtida pelos Es-
tados Unidos das bases de foguetes, que estavam sendo montadas em 
Cuba, permitiu ao Presidente Kennedy impôr à União Soviética a 
obrigação de retirá-las do território americano, como o seu avançado 
sistema de comunicações, impediu que a invasão da "baía dos porcos" 
fôsse bem sucedida, pelos freios que a opinião pública criou ao seu 
presidente para um apoio bélico mais decidido, aos invasores. 

Paulo Einzig, no seu livro "As Conseqüências Econômicas da 
Automação" (Ed. Fundo de Cultura — 1959 à página 58) diz: 

"Dificilmente qualquer aspecto da vida econômica terá 
deixado de ser atingido pela automação ou permanecerá 
incólume". 

O mesmo poderemos dizer em relação aos sistemas de comuni-
cações, sendo que tanto num, quanto noutro caso, importante contri-
buição para o seu aperfeiçoamento deveu-se e deve-se às despesas de 
segurança. 

Novos Tipos Energéticos e Instrumentos de Precisão 

3.2.5 Os instrumentos de alta precisão e necessários à sobre-
vivência do homem nas condições mais adversas, se demandado, fora 
da terra, assim como a exploração de sistemas energéticos além do 
campo clássico (carvão, petróleo, eletricidade), tais como a nuclear, 
solar ou marítima, formam outro setor, onde as despesas militares são 
a origem do seu desenvolvimento e de sua futura aplicação para a 
vida econômica e civil da humanidade. 

A utilização destas descobertas na medicina, na química, na físi-
ca, na indústria, na agricultura, na educação de grau superior, e em 
quase tôdas as dimensões do labor humano tem sido bastante decan-
tada, de tal maneira que inútil seria a sua enumeração no presente 
trabalho. 

Cabe, todavia, aqui uma breve referência a um trabalho publi-
cado em Moscou simultâneamente em russo, inglês, francês e espa-
nhol sob o título "Le Cosmonaute et sa patrie" e no qual se procura 
analisar a projeção histórica e científica das conquistas espaciais. 
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Não obstante o caráter que pretenderam seus autores dar de 
mero relato das explorações espaciais e seu valor histórico, quando 
se referiram ao primeiro vôo de Gagarin ao Cosmos, apresentando 
todos os dados científicos do mesmo, assim o concluíram: 

"Ainsi, l'experience, qui semblait avoir êté projetée par 
l'histoirie (nous en avons parlé dan le prologue) se termi-
nait par la victoire du régime socialiste". 

(as páginas do livro não são numeradas). 

O livro escrito em 1967 e antes do primeiro pouso do homem 
na Lua, é evidente que poderia acrescentar, na mesma linha de racio-
cínio, que o pouso de Armstrong no nosso satélite, embora projetado 
para a história, representou a derrota do regime socialista. 

É evidente que nem o pensamento expôsto pelos russos, nem 
aquêle que parafraseamos, correspondem à derrota ou a vitória de 
um regime, mas fizemos a observação porque, nos livros soviéticos 
consultados, sempre encontramos uma extrema dificuldade em separar 
os aspectos científicos ou econômicos de sua densa conotação política 
(vide: Manual de Economia Política — Ed. Vitória, editado pela Aca-
demia de Ciências da URSS). 

As grandes obras públicas 

3.2.6 No início da década de 60, o Presidente do Comitê de 
Estudos de Programa de Assistência Militar dos Estados Unidos publi-
cou um estudo sob o título "Contributions of Military Resources to 
Economic and Social Progress", no qual apresentou a tese da utili-
zação das fôrças armadas na elaboração de grandes projetos nacionais, 
nos tempos de paz, com o que as nações em desenvolvimento poderiam 
progredir mais ràpidamente. 

A tese foi defendida também por Millikan Blackmer, no seu já 
citado livro, onde à página 123 diz: 

"Sem sacrificar a eficiência bélica, unidades militares po-
dem ser empregadas em grandes projetos de desenvolvi-
mento, tais como a construção de estradas e reprêsas, sis-
temas de comunicação, irrigação, recuperação de terras e 
levantamentos topográficos". 

Esta tem sido, efetivamente, em muitas nações, uma forma de, 
através das despesas militares, promover-se o desenvolvimento de 
muitos setores, cuja envergadura e necessidade de trabalho, nem sem-
pre permitem um rápido crescimento, sem aquela contribuição. 
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Outras Atividades 

3.2.7 No Brasil, Aliomar Baleeiro, na sua já citada obra, à 
página 88 afirma, com muito procedência: 

"as instituições armadas, perdoado o êrro de cumplicida-
de em aventuras caudilhescas, já foram assinaladas como 
elo da unidade nacional e podem ser reputadas como ines-
timável elemento de colaboração em inúmeros serviços 
públicos: a proteção aos índios; levantamento cartográfico; 
colaboração das estações de remonta de Exército, na me-
lhoria de criação de cavalos e muares; construções ferro-
viárias e rodoviárias; estudos oceanográficos e outros de 
interêsses da navegação, como faróis, contrôles meteoro-
lógicos indispensáveis à aeronáutica etc.". 

Acrescentaríamos a construção de aeroportos e campos de pouso 
nas regiões mais afastadas, atendimento médico e hospitalar, o correio 
aéreo nacional e muitas outras atividades de sentido menos militar, 
e mais desenvolvimentista, principalmente nas áreas despovoadas e 
atrasadas. 

Atendimento Supletivo nas comoções 

3.2.8 Um outro aspecto de importância na repercussão das 
despesas de defesa na vida econômica de uma Nação diz respeito a 
tôda a série de atividades, que os militares podem suprir, de imediato, 
em caso de comoções internas, como greves, terremotos, tragédias 
nacionais, etc. 

A França em 1953 e 1968 foi paralisada por duas greves de 
mais de 1 mês e as fôrças armadas representaram o elo de continui-
dade nas atividades essenciais, as quais permitiram a satisfação das 
necessidades mínimas do país, sem o que haveria o caos. 

O Peru, em 1970, foi abalado por impressionante tragédia, o 
mesmo acontecendo com a India e o Paquistão, tendo sido os socor-
ros de tôda a natureza que lhes foram enviados, instrumentalizados 
pelas fôrças armadas de diversas nações. 

Formação Tecnológica 

3.2.9 É no campo da formação técnica e especializada, todavia, 
onde mais se nota a presença estimulante dos gastos de segurança pro-
jetados para os dois tipos clássicos de desenvolvimento dêles decor-
rentes. 
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ainda Aliomar Baleeiro, quem afirma na sua já citada obra, à 
página 88: 

"A preparação técnica do pessoal, nas escolas, arsenais e 
outros estabelecimentos, fornece sempre, pelo princípio de 
rejuvenescimento dos quadros, peritos e operários a inú-
meras indústrias e atividades civis". 

O influxo criativo permitido por técnicos dos mais especializados 
centros de pesquisas militares dos países mais desenvolvidos e dos em 
grau de desenvolvimento (NASA, CTA, IPD, etc.) é por demais 
notório, que dispensa uma longa e impressionante relação das ativi-
dades, onde são preferencialmente requisitados. 

Conclusões 

3 . 2 . 10 Concluímos o presente Capítulo, que representa mais 
uma genérica apresentação dos níveis de interdependência, dependên-
cia e independência de progresso tecnológico e econômico da huma-
nidade, face às despesas de segurança. 

Acreditamos, todavia, ter demonstrado que a fundamental crí-
tica que se faz às despesas militares nos países mais desenvolvidos 
ou em fase razoável de desenvolvimento, ou seja da sua improduti-
vidade, se não totalmente improcedente é, pelo menos, leviana e super-
ficial, já que parte substancial das mesmas tem indiscutível efeito esti-
mulante em uma série enorme de atividades civis, quando não, signifi-
cando, sua única opção de progresso para parte delas. 
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3 - PROJEÇÃO DESTA REALIDADE: 
PROBLEMAS E SOLUÇÕES 

"As pessoas adoeciam porque eram pobres, mantinham-se 
pobres porque estavam doentes e continuavam doentes 
porque eram pobres". 

CHADWICK 

Origem da contestação às despesas de segurança 

3.3.1 Eugène Staley, em seu livro "O Futuro dos Países Sub-
-desenvolvidos" enumera como motivações básicas para o "comporta-
mento humano" a procura de um nível satisfatório de vida, uma 
razoável sensação de segurança, um sentido de participação, as opor-
tunidades criadoras, a integração social e a espiritualidade da vida. 

O ser humano, todavia, nesta busca da própria felicidade, neces-
sitando conviver com seus semelhantes e contra êles garantir-se, en-
contra nas aspirações nacionais e nos seus objetivos permanentes, a 
estrada justificadora de sua luta pela vida. 

Spykman define os interêsses nacionais como expressando: 

"uma relação entre o grupo nacional e algo que êle acredita 
indispensável, no tempo e no espaço, para sua determina-
ção, em condições existentes adequadas. Constitui um dos 
imperativos de maior relevância na vida de qualquer Es-
tado, porque traduz o verdadeiro estímulo ao impulsio-
namento da nação para o futuro". 

Gerando tais aspirações objetivos nacionais permanentes, expres-
sam-se êstes, segundo a representação de Minas Gerais ao IV Ciclo 
de Conferências sôbre Segurança Nacional (Objetivos Nacionais 
Permanentes): 
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"A vida de uma Nação consiste, sobretudo, em manter, 
atualizar e renovar valôres culturais e os de civilização; 
portanto, os objetivos nacionais dizem respeito à: 

sobrevivência; 
organização; 
evolução. 

Para atender a êsses objetivos, a comunidade nacional, 
aglutinado, sob costumes, hábitos, idéias, crenças, orações, 
lutas e vicissitudes comuns, gera e desenvolve motivações 
básicas de 

conservação 
equilíbrio 
progresso". 

Éste complexo de motivações individuais e coletivas englobadas 
nas aspirações nacionais e seus objetivos permanentes, tem nas despe-
sas de segurança o seu primeiro instrumento protecionista, sem o que 
a sua viabilidade estaria comprometida, de forma irreversível. 

Os efeitos econômicos, financeiros, tecnológicos e educacionais 
decorrentes dos gastos de defesa, embora de transcendental importân-
cia, na evolução da humanidade, são apenas decorrentes do principal 
efeito dos mesmos, que é oferecer segurança para a renlinção dos 
objetivos nacionais permanentes. 

Nem sempre, contudo, — e nos tempos de paz principalmente — 
as despesas são compreendidas, como uma necessidade absoluta. A 
oposição, que se lhes faz, decorre da falsa visão de que sendo um 
"mal", quanto menores forem, menos prejuízo estarão causando. 

Tal retrato, porém, é fruto de exames parciais e limitados da 
realidade, pois seus defensores acreditam numa solução simplista, pela 
qual reduzindo os gastos aumentam a riqueza nacional, semelhante 
aos mercadores que, devendo atravessar regiões infestadas por assal-
tantes, acreditam poder prescindir de guarda defensiva com o que, 
pela eliminação destas despesas, seu lucro será maior. Provàvelmente, 
será nenhum. 

A estas oposições, que nos acordos plurinacionais, muitas vêzes 
transformam-se em fantasmas para tôda uma Nação (França e OTAN), 
respondeu, uma vez, o atual comandante da Organização do Atlântico 
Norte, General Goodparter, na sua XV Assembléia: 

"Se quisermos evitar pagar o preço da guerra, é preciso 
pagar o da paz". 
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As Contestações nos Países Totalitários 

3.3.2. É evidente que os pacifistas de todo o mundo e de tôdas 
as épocas — e todos nós somos pacifistas líricos ou realistas, confor-
me enfrentemos ou não o problema da aceitação das despesas mili-
tares objetivamente necessárias — sempre se opuseram aos gastos 
de segurança, não se impressionando com o fato de que a guerra é 
uma conseqüência do desentendimento dos homens e não a sua causa. 

Clausewitz (Princípios de Guerra) assim a define: 

"Guerra, fenômeno social, nada mais é que a continuação 
da política por outros meios" 

e continua: 

"a guerra deve ser considerada, não como uma coisa inde-
pendente, mas como um instrumento da política. %mente 
sob êste ponto de vista é que podemos evitar encontrar-nos 
contra tôda a história militar". 

Estas oposições, todavia, não são sentidas nos países de regimes 
fortes, onde tôda a sua política econômica, financeira ou de segurança 
é aprovada sem maiores pressões e com pacífica aceitação dos 
súditos, privados do direito à opinião ou divergência. 

A Rússia, por exemplo, aumentou o índice de suas despesas 
militares em 22%, nos últimos três anos, sem que se manifestasse 
nenhuma oposição sensível, inclusive havendo explicações para o povo 
de que os orçamentos estavam programados para a paz, não contendo 
preocupações bélicas (palavras do Ministro das Finanças). 

Nos países livres, entretanto, qualquer incremento de carga orça-
mentária no setor de defesa é sempre seguido de amplos debates e 
ampla oposição, como se pode verificar inclusive das recentes e acalo-
radas discussões americanas sôbre o seu sistema anti-balístico e a luta 
pela troca do "Sentinel" pelo "Safeguard". 

Seus próprios Secretários de Defesa são interpelados pelos con-
gressistas, não raro ficando em posições delicadas. 

Robert Sherrill, no artigo "The War Machine", transcreve, por 
exemplo, o depoimento no Senado, de Robert F. Keller, o mais im-
portante assistente do Secretário da Defesa, Melvin Laird, sôbre os 
orçamentos militares e no qual confessou que nem tôdas as despesas 
militares eram de conhecimento do presidente da República. A insis-
tência dos senadores forçou uma total reformulação no relacionamento 
entre o Presidente e suas Fôrças Armadas: 
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R.F.K. —"The Department of Defense's inventory inclu-
des some 130 (Weapons) systems, having an 
estimated total cost through completion of about 
140 billions dollars... But as far as we know, 
information is not available centrally as to the 
total number of systems being acquired or their 
costs". 

Senador —"is not even available to the Secretary of De-
fense or the President of the United States?" 

R.F.K. —"Yes.. if the Presidente wanted to scratch 
around long enough in a number of different 
places, I think he can find out". 

Oposições semelhantes permitem, com maior facilidade, atingir-se 
à objetividade das despesas militares, nos limites efetivamente neces-
sários à Nação, pela maior participação do povo, por seus represen-
tantes livremente escolhidos e não impostos, com o que o risco de 
desníveis desestimulantes é menor. 

Propicia, todavia, a formação de pressões maiores e a criação 
de preconceitos, pois é mais fácil atacar orçamentos militares sob o 
prisma de sua desnecessidade coletiva e denegrir seus defensores, como 
os industriais do militarismo, que defendê-los, pelo princípio de que 
evita-se melhor a guerra sendo forte, do que fraco. 

Os homens esquecem-se muito fàcilrnente dos momentos difíceis 
e tendem a iludir-se de que a paz precária, na qual vivem, é perma-
nente. 

Em nossa opinião, tal choque de idéias sempre haverá, clara e 
abertamente nos regimes democráticos, sufocado nos países totalitá-
rios, sendo útil para os primeiros na medida em que os opositores 
auxiliem a conter a opinião dos realistas aos níveis necessários da 
segurança, mas não os impeça de adotarem a política mais eficiente 
e menos onerosa para a defesa nacional. 

A Revolta da Juventude 

3.3.3 As despesas de segurança, todavia, não são fàcilmente 
compreendidas pelos jovens, que as contestam sempre, porque idealis-
tas e pouco práticos, vêem nelas apenas o reflexo do egoismo e dos 
defeitos mais acentuados da natureza humana. 

Na atualidade, em que a juventude ganha um poder, nunca antes 
possuído, as despesas de segurança geram diversas formas de esca- 
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pismo vinculadas a outras desmotivações de natureza social, familiar, 
econômica, etc. (lemas como não faça a guerra, faça o amor, o mo-
vimento hippie, os entorpecentes, etc.). 

Por outro lado, John R. Seeley, no seu artigo "Youth in Revolt" 
(The Book of the Ycar, 1969 — Britannica) apresenta uma outra 
forma de oposição: 

"The weightiest testimony to the emergence of something 
among the young that commands the overwhelming pre-
occupation of the old is evident in the actions of the state. 
The state massivily mobilises itself only against someth-
ing that is assumed to be a serious enemy of the going 
order. 
lncreasingly, the most dramatic and widesrpread use of 
authorized force and fraud ai home is against youth". 

e mais adiante: 

"Ali wars have been, in a sense, wars on youth, since the 
young furnish the soldiery that the old require. But for-
mely the two counterposed youthful armies were largely 
commanded and partly manned by the olders. What is now 
emergent is an assay o/ the young, self-commanded or 
uncommanded, thrown against the mobilized, organised 
forces of officiai  society", 

e conclui: 

"If lovers of "continuity" and "evolution" continue to meet 
the new movement with the hitherto standard intellectual 
incompreension and politically dictated distortion, if they 
continue to believe that they can rely principally on force 
and fraud to crush it, they will sconbe faced with the ugly 
choice between complete regression to a military state for 
the sake of containment or an equally unwelcome massive 
disjunctive break in the social, moral, political, and cultu-
ral orders". 

O certo é que a juventude discute em relação às despesas de 
segurança e outras formas de dispêndios públicos, não a parte de 
progresso, que elas geram, mas a sua finalidade e na discussão das 
finalidades, seus pontos de vista são distintos e, portanto, conflitantes 
com os da geração mais idosa. 

As conseqüências e projeção dêste choque de interpretações po-
dem, realmente, no futuro, alterar a perspectiva para o exame do 
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problema, mas não ao ponto de modificar seus fundamentos principais, 
que são aquêles que delimitam tais tipos de gastos, como definidos 
até agora. 

A Classe Intelectual no Mundo Sub-desenvolvido 

3.3.4 A palestra pronunciada no IV Ciclo de Conferências 
sôbre Segurança Nacional da ADESG, sob o título "Aspectos Gerais 
da Estrutura Brasileira — Estrutura Social", analisa, inicialmente, a 
composição básica da nacionalidade (terra, homem, instituições) para 
examinar após sua estrutura social (educação, cultura, saúde, traba-
lho, família, classes sociais, vigências sociais (direito, religião, artes). 

Nos países menos evoluídos uma das raízes de pressão e oposi-
ção às despesas de segurança, quando seu govêrno não é totalitário, 
situa-se na classe intelectual ou mais preparada que, face à multipli-
cidade de problemas e a escassês de recursos, julgam as despesas mi-
litares desvios de meios aplicáveis a necessidades premenciais no campo 
da cultura, educação, saúde e trabalho. 

Na medida em que as despesas militares deixem de ser reprodu-
tivas nos limites soberanos, não representem forma válida de defesa 
contra qualquer espécie de agressão externa e sejam excessivas para 
conter a ordem interna, a oposição é procedente. 

Nem sempre é fácil, entretanto, determinar o dimensionamento 
dos limites razoáveis de dispêndios nestas Nações, pela própria elemen-
tariedade de seus sistemas de contrôle e escolha das necessidades 
basilares. 

O certo é que a elite cultural, nos países mencionados, normal-
mente, representa a parte mais atuante da contestação aos gastos 
militares. 

A Classe Intelectual no Mundo Desenvolvido 

3.3.5 Nos mais desenvolvidos povos democráticos, apenas a 
elite intelectual, que não se realizou e mais vocacionada para a litera-
tura ou ciências de especulação imaterial, geralmente, opõe-se às 
despesas militares, por princípio, já que a grande maioria é partici-
pante do processo causador e causado pelas despesas de segurança. 

Via de regra, as objeções nestes países versam sôbre os limites 
das despesas e não chegam a atingir a própria contextura de sua 
essencialidade. 
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Nos países mais desenvolvidos com regimes fortes, uma elite 
livre, no campo das ciências, inexiste, pela proibição que têm em 
pensar contra o Govêrno. 

O interessante, entretanto, é que a contestação às despesas de 
segurança decorre menos do "aspecto financeiro e econômico" e mais 
do princípio que origina tal posicionamento. 

Já Tagore dizia: 

"This paly of loosing winning Mis false game of life" 

o prof. Tarcísio Meirelles Padilha em conferência feita, sob o título 
"A Violência" na ESG (Segurança e Desenvolvimento n.° 140) ma-
nifestava-se sôbre o papel dos intelectuais dizendo: 

"Não se deve minimizar o papel desempenhado pelo inte-
lectual, especialmente pelo filósofo. Isto porque são as 
idéias que governam o mundo". 

O certo, porém, é que há, nas elites intelectuais dos países mais 
ou menos desenvolvidos, uma tendência à contestação das despesas 
militares e à luta por um pacifismo, que, muitas vêzes, é gerador de 
violências maiores que as próprias ordens constituídas mais violentas 
não possuem. 

Não há vitória econômica e tecnológica dos dispêndios militares, 
que justifiquem, até porque 

"A tecnologia trouxe a ilusão da dominação completa da 
natureza e daí a divinização de seu maior instrumento a 
máquina". 

esta — e nisto e apenas nisto as elites têm razão — é apenas um 
meio e não o fim, em que muitos povos a colocaram para as suas 
realizações. 

Inter-Comunicação como Forma de Reduzir oposições 

3.3.6 Esta velha oposição entre civis e militares decorre quase 
sempre da inabilidade de suas relações e de seus processos de mútua 
comunicação, que é exacerbada, na medida em que governos totalitá-
rios instalam-se baseados na classe armada, não dando aos cidadãos 

tratamento de igualdade a que têm direito, e fazendo prevalecer a 
sua condição de mais forte e de condutora. 
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Nos regimes democráticos, procura-se, hoje em dia, superar tais 
divergências, pelos serviços de relaçõeá públicas e pela busca de boa 
imagem, os quais embora existindo, também, nos regimes totalitários, 
têm uma menor eficiência, por não resultantes da luta em prol do 
equilíbrio e do esclarecimento, que o povo realmente almeja. 

Referindo-nos ainda uma vez mais ao IV Ciclo de Conferências 
sôbre Segurança Nacional e a outra conferência lá pronunciada "as 
informações — Conceitos Fundamentais", seus autores assim se ma-
nifestaram sôbre esta irreversível necessidade de quebra de barreiras 
entre os que governam (cada vez mais dependentes de esquemas mi-
litares) e os cidadãos de cada país. 

"Vivemos em um mundo altamente complexo, onde a com-
petição é aguda e muitas vêzes cruel. Nenhuma Nação 
poderá existir isolada, hermèticamente fechada do mundo. 
Os meios de comunicação e de transporte "encurtam" de 
tal forma as distâncias, que a mais remota região não po-
derá considerar-se imune a qualquer tipo de agressão ou 
intervenção, seja ela política, militar, econômica ou psi-
cológica. 
Esse "encurtamento" propicia, também e por outro lado, 
um maior e melhor entendimento entre governantes e a 
difusão mais ampla, rápida e eficiente de "conhecimentos", 
tanto no sentido da educação, como no de esclarecimento 
das sociedades e governantes". 

O certo, porém, é que esta luta pela integração crescente entre 
as duas classes e entre governantes e governados, é sempre mais fácil 
quando as despesas de segurança são efetivamente justificáveis, por 
objetivamente necessárias e dentro de seus limites ideais, com o que 
não impedem a realização de outros objetivos permanentes da nacio-
nalidade, permitindo um desenvolvimento econômico, social, tecno-
lógico, educacional e de saúde nos extremos limites de cada poten-
cialidade. 

Em nossa opinião, as divergências nunca desaparecerão, mas 
poderão ser diminuídas, sensivelmente, pelo maior diálogo e defini-
ções de metas básicas em que civis e militares busquem, unidos, as 
mesmas finalidades, conscientemente. 

O Brasil, de certa forma, em que pese ainda não viver num regi-
me plenamente democrático (com legislativos livremente escolhidos, 
mas com funções inexpressivas, e executivos regionais ou federal esco-
lhidos por uma elite, à revelia popular), tem procurado, contudo, 
superar tais fronteiras divergencionais, principalmente, no último Go-
vêrno, cujos resultados parciais e momentâneos parecem ser positivos, 
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os quais possibilitarão, pela lógica do raciocínio, sua liberalização 
crescente e consciente, nos próximos anos. 

Este tipo de oposição deverá, então, reduzir-se a índices des-
prezíveis, na medida em que os preconceitos forem desaparecendo e 
uma linha nítida e popular de mútua colaboração ficar definitivamente 
estabelecida. 

Oposição dentro das Fôrças Armadas 

3 .3 . 7 . Muitas vêzes, todavia, a oposição à extensão e razão 
de ser das despesas militares dá-se dentro das próprias fôrças arma-
das, quando grupos se degladiam na busca de soluções conflitantes. 

Estas contestações válidas, na medida que visam realmente for-
talecer o Poder Nacional, sem a quebra de sua unidade, passam a 
ser prejudiciais e corrosivas sempre que esta unidade é sacrificada 
por ambições meramente pessoais, que buscam identificar-se (quase 
sempre artificalmente) com os objetivos nacionais permanentes. 

"De um modo geral, a cada Estratégia Particular cabe, 
especialmente, fortalecer a expressão correspondente do 
Poder Nacional e enfraquecer ou superar a dos fatores 
adversários considerados, mediante ações conduzidas no 
campo que lhe é próprio". 

(ADESG — Estratégia Nacional 
— Conceitos Fundamentais). 

Quando autênticas, a estratégia das oposições particulares den-
tro da classe militar fortalece a expressão correspondente do Poder 
Nacional, pela superação dos fatores adversários ou pela criação de 
possibilidade de sua melhoria e correção de insuficiências, no que 
as oposições se justificam. 

De outra forma, não. 

A presença de Elites Universitárias nas Fôrças Armadas 

3 .3.8 . Um outro fator interessante no exame das alterações, 
que se fazem no campo da mentalidade militar e seu consequente 
reflexo nas despesas de segurança, refere-se à penetração de princí-
pios novos pela chamada de tôda uma classe estranha a colaborar em 
questões militares. 

O fenômeno é mais sensível nos tempos de guerra, quando são 
chamados civis para auxiliar a defesa nacional. Na maior parte 
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estudantes universitários, com nível cultural superior ao de seus co-
mandos imediatamente superiores (sargentos), fazem com que uma 
influência de baixo para cima penetre os escalões militares, com todo 
o complexo de novas idéias que a intelectualidade pode trazer aos 
corpos armados. 

O Egito, na atualidade, é um caso típico. Após a derrota na 
guerra dos 6 dias, onde seus despreparados soldados (felás) não sou-
beram enfrentar as tropas de elite de Israel, modificou sua forma de 
convocação, de tal maneira que hoje todos seus universitários pres-
tam serviço militar e contribuem para a defesa. 

As novas idéias, que uma classe mais preparada está trazendo 
à armada egípcia, se de um lado representam um aprimoramento de 
sua capacidade bélica-decisória, de outro lado poderão vir a ter efeitos 
que os próprios comandos superiores ainda não dimensionaram, com 
uma eventual tendência para a oposição a tôdas as formas de extre-
mismos militares. 

Estas contestações, todavia, nem sempre são deletérias, não lhes 
aplicando a observação genérica do prof. Tarcísio Meirelles Padilha: 

"A ideologia da contestação constitui, portanto, uma das 
chagas mais terríveis geradas pela decadência moral e espi-
ritual exigidas em sistema especulativo. Seus frutos aí estão 
à vista de todos: dissolução de costumes, desintegração da 
família, desespêro agressivo de mocidade, sequiosa de va-
lores fugidios, escrava dos instintos". 

O Desenvolvimento Tecnológico e Quebra das oposições 

3.3.9. O Ministro Paulo Nogueira Batista, num dos mais in-
teressantes artigos que tivemos oportunidade de ler na Revista Segu-
rança e Desenvolvimento (N.° 134), sob o título "A Revolução Tec-
nológica e a Política Internacional" disse (pág. 42): 

"Somos testemunhas, nos últimos 20 anos, de uma tre-
menda revolução tecnológica que, alterando de forma dra-
mática a natureza dos armamentos, influi de modo deci-
sivo na estratégia e na política externa das superpotências, 
tanto nas suas relações recíprocas quanto nas relações de 
cada uma com os respectivos aliados e com países não 
aliados militarmente". 

E continua à página 50: 
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"A revolução tecnológica implicou de fato numa alteração 
extensa e profunda nas relações internacionais, que se in-
tensificaram e mudaram de qualidade. Essas relações são 
cada vez menos de conflito e mais de cooperação". 

Com efeito, na época em que vivemos, uma das características 
interessantes é da multiplicação de esforços tecnológicos conjuntos 

para uma mais rápida superação de insuficiências de conhecimentos 

e de progresso (ex.: fabricação anglo-francesa do Concorde, lança-

mentos de foguetes e satélites américo-canadenses, américo-germâni-
cos, américo-franceses). 

O aspecto, todavia, mais impressionante dêste esfôrço tecnoló-

gico, embora ainda limitado à áreas restritas, decorre da conjugação 

feita entre países em posições conflitantes (troca de informações entre 

americanos e russos sôbre as explorações espaciais, encontro de astro-

nautas na busca de soluções comuns, transferência de know-how de 

certos setores industriais — Fiat italiana na Rússia). 

Disse uma vez o Presidente Costa e Silva: 

"Nessa nova era que começamos a viver, a ciência e a tec-
nologia condicionarão, cada vez mais, não apenas o pro-
gresso e o bem estar das Nações, mas a sua própria inde-
pendência". 

Talvez, realmente, o progresso tecnológico que de um lado vai 

tornando as guerras evitáveis e de outro lado permitindo um entrela-

çamento e uma mútua cooperação, embora em setores restritos, entre 

blocos conflitantes, seja o ponto mais importante resultante das des-

pesas de segurança para o desenvolvimento e para que o homem, 

como um ser pacífico, possa realmente usufruir a paz, que nunca teve. 

É também o aspecto, que mais contrabalança as oposições em 

relação às despesas de segurança. 

Conclusões 

3.3.10. A espinha dorsal de um Estado é representada pelas 

suas estruturas política, social, jurídica e econômica (ADESG — 

Aspectos Gerais da Estrutura Brasileira — Estrutura Política — 

1968). 

A política dá-lhe a dimensão ideológica e as linhas de govêrno, 

a social a sua realização humana, e a econômica a material, permi-

tindo-lhe a jurídica os meios de exteriorização das outras três. 

141 



A tôdas elas afeta e por elas são afetadas as despesas de segu-
rança, o mais acentuado reflexo das relações entre civis e militares, 
e contra as quais as oposições se fazem, como demonstramos, nos 
seus excessos, principalmente, por parte dos jovens e das elites in-
telectuais. 

Tivemos oportunidade de ver, todavia, que estas oposições podem 
ser diminuídas em função 

de uma correta estratégia de comunicações entre civis 
e militares; 

pela mútua troca de informações tecnológicas entre 
nações aliadas ou conflitantes, com reflexos visíveis no 
seu progresso; 

ou ainda 

pela penetração de elites civis dentro do corpo das 
fôrças armadas; 

ou simplesmente pelo silêncio impôsto por militares, 
nos governos totalitários dominados pelas fôrças ar-
madas. 

Com êste capítulo, encerramos a terceira parte da nossa tese de 
caráter menos financeiro e mais de análise das conseqüências milita-
res e paramilitares, no campo tecnológico e econômico, das despesas 
de segurança. 
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IV 

CONCLUSÃO 



1 - O EMPRÊGO DA JUSTA MEDIDA PARA QUE 
PRODUZA EFEITOS POSITIVOS EM DECORRÊNCIA 

CONJUNTURA LOCAL 

CONJUNTURA MUNDIAL. 

Eu mesmo manifestei muitas vêzes que acho provável que 
a última grande controvérsia mundial, entre um regime de 
coação por UM lado e de formas de ordem e vida liberais 
por outro, será realizada no continente Latino-Americano". 

LUDW1G ERHARD — Economia Nacional e Política 
Social — Segurança e Desenvolvimento — 1970. 

Irreversibilidade e limites ideais 

4.1.1. O exame das despesas de segurança no seu duplo as-
pecto (componente dos orçamentos Públicos e incentivadora ou de-
sincentivadora do desenvolvimento de cada nação, no campo tecno-
lógico e econômico) mostrou-nos suas duas características fundamen-
tais, a saber: 

terem um sentido de irreversibilidade quanto à sua neces-
sidade; 

estarem todos os países à procura dos limites ideais, em 
que sua permanência represente fatores positivos de evo-
lução. 

Os sistemas pluri-nacionais de defesa 

4.1.2. Vimos, também, como na busca dos justos limites, a 
interpenetração de sistemas pluri-nacionais de defesa significa uma das 
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mais eficientes formas de conjunção de esforços para que não se acres-
centem ônus desnecessários em áreas, que devam ser igualmente ga-
rantidas por mais de uma Nação. Desta forma, os Orçamentos não são 
exageradamente pressionados por excessos inflacionários e prejudi-
ciais às economias individuais ou sistemas colegiados entre regiões. 

A teoria do Viável 

4.1.3 . Pretendemos, agora, expôr, na conclusão do presente 
trabalho, a nossa opinião a respeito dos limites da política interna-
cional, cujos reflexos se fazem sentir em cada país mais importante 
em relação às suas despesas públicas. 

Em 1964, após termos sido indicados para orador oficial na 
solene aprovação dos Estatutos da União das Comunidades de Cul-
tura Portuguêsa, realizada no Castelo de Guimarães, o então primeiro 
ministro português, Prof. Oliveira Salazar, convidou-nos para uma 
conversa informal, em Lisboa, na Assembléia Nacional. 

Nesta conversa, sôbre os mais variados assuntos, o ilustre finan-
cista expôs-nos sua pessoal convicção de que nenhuma potência do 
globo, por mais poderosa que fôsse, teria, em qualquer momento, 
condições de solucionar todos os problemas do seu mundo e que esta 
observação êle fizera ao govêrno americano, logo após a 2.a Guerra 
Mundial. 

E disse-nos mais que se os países mais desenvolvidos não com-
preendessem esta realidade do viável e do mais importante para as 
suas seguranças, correriam o risco de uma rápida perda de vantagem 
ou início de desvantagem perante seus adversários. 

Acreditamos ser esta, hoje, a tônica dominante nos gastos mili-
tares das grandes potências em relação ao seu posicionamento tático. 

Com efeito, a análise dos últimos acontecimentos está a demons-
trar uma preocupação crescente das duas Nações líderes do mundo 
para a proteção dos seus sistemas sómente quanto aos países consi-
derados estratègicamente importantes e econômicamente viáveis. 

A Rússia, por exemplo, que calou, pela fôrça das armas, movi-
mentos de liberalização na Hungria, Polônia e Checoslováquia, paí-
ses estruturais para a sua segurança política e econômica, mostrou-se 
mais tolerante aos movimentos de franca rebeldia, primeiro da Albâ-
nia, e depois da Romênia, áreas de menor expressão para o com-
plexo soviético. 

Os Estados Unidos, por outro lado, dentro da teoria Nixon de 
menor presença americana em todos os cantos do mundo, têm-se 
mantido, até o presente, politicamente neutros aos processos esquer-
dizantes do Peru, Bolívia e Chile. 
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A análise feita das duas posições (russa e americana) parece 
demonstrar uma preocupação de fortalecimento das regiões viáveis 
do mundo, na década de 70, sem desperdício de esforços onerosos 
e pouco produtivos, naquelas regiões teóricamente sem maiores pos-
sibilidades de saída imediata do seu estágio de sub-desenvolvimento. 

A defesa das Nações Estratégicas 

4.1 .4. É evidente que neste quadro, o sistema ocidental resu-
me-se aos países do oeste europeu, aos cinco grandes da América 
(EUA, Canadá, México, Brasil, Argentina), ao Sul da Africa, a India 
e ao Japão. 

Por outro lado, o bloco soviético, além da Rússia é composto 
pelos países do leste-europeu. 

Neste quadro, há, todavia, regiões fronteiriças ou de tático e/ou 
econômico interêsse imediato, onde os blocos se confrontam, sem que, 
na perspectiva dos próximos anos, tais zonas venham a desempenhar 
viabilidades nacionais tactáveis (Sudoeste Asiático, Países Árabes e 
Israel), mas que, por compromissos anteriormente assumidos e/ou 
por delimitação de fronteiras prévias às regiões mais importantes, a 
sua defesa se justifica. 

Com efeito, os dois centros nevrálgicos para uma eventual guerra 
internacional, na atualidade (Sudoeste Asiático e Oriente Próximo), 
não são áreas, que se possam desenvolver ràpidamente, a não ser 
num período de muita paz e de muito esfôrço conjugado (petróleo 
árabe), e sim áreas que estratègicamente representam a 1.a fronteira 
dos países viáveis para os próximos anos. 

Há regiões, todavia, sem possibilidades de um rápido apoio logís-
tico, que, mesmo que caiam sob o domínio ocasional desta ou da-
quela "filosofia" de govêrno, não se constituem em regiões que, a 
curto prazo, possam prejudicar os esquemas de segurança pluri-
-nacionais, de tal maneira que, nesta perspectiva, pode-se compreen-
der certa passividade das nações líderes de blocos, nos limites que 
lhe são impostos pelas dotações de segurança e das potencialidades 
nacionais. 

A incômoda presença chinesa 

4.1.5 . Acresce-se ao caso, a permanência de uma terceira 
fôrça independente e capaz de fazer frente aos dois blocos pré-exis-
tentes, qual seja a imprevisível China. 
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Nestas partidas simultâneas de xadrez, onde cada um dos 3 ad-
versários tem pela frente os outros dois, não se conhece exatamente 
o pensamento, a tática, a capacidade bélica e as intenções do mais 
nôvo jogador, que poderá a qualquer momento, surpreender a um 
ou aos dois conjuntamente, no momento que escolher. (1) 

As lições de Mao-Tsé-Tung não deixam muitas ilusões a res-
peito das suas intenções de domínio do mundo. Apenas não deter-
minou ainda a hora, as armas e o local do evento. 

Tal presença incômoda e indecifrável torna ainda mais neces-
sário o aperfeiçoamento dos sistemas de defesa, em tôrno das regiões 
viáveis e a adoção de um uma política de busca dos limites extremos 
dos gastos militares, sem prejuízo das estruturas econômicas e finan-
ceiras de cada nação. 

Instabilidade dos Países Fracos 

4.1.6. É evidente que o "gap" entre os países econômicamente 
viáveis e pluri-nacionalmente adaptáveis a uma política desenvolvi-
mentista de sobrevivência e aquêles que serão abandonados à própria 
sorte (ex.: reformulação da Aliança para o Progresso e reestudo do 
auxílio ao estrangeiro nos EUA), no bloco soviético ou ocidental, pro-
vocará um protesto maior e a possibilidade de passagens provisórias de 
uma área de influência para a outra, mas seus reflexos, em têrmos 
objetivos, não serão tão sensíveis ao ponto de poderem colocar em 
risco os esquemas de permanência das grandes potências. 

Vantagens e desvantagens soviéticas 

4.1.7 . Contarão, na perspectiva atual, os russos com uma 
vantagem adicional, qual seja de que nos países ocidentais de viabi-
lidade econômica prejudicada para os próximos anos, a sua penetra-
ção (e possivelmente a chinêsa) far-se-á com muito mais facilidade 
que a americana no seu bloco (Romênia e Yugoslávia). 

Pergunta-se, todavia, até que ponto a conquista acarretará ne-
cessidades de manutenção e abastecimento, tanto maiores quanto mais 
distantes os países, que entrarem sob sua órbita de influência? Prin-
cipalmente, agora, que sua excessivas responsabilidades bélicas e de 
garantia de países vinculados estão pondo em xeque a própria eco-
nomia interna. Resta conhecer sua capacidade em agüentar áreas 
de influência cada vez mais amplas, com resultados cada vez mais 
débeis. 

(1) Inclusive jogando ping-pong. 
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A tática ocidental 

4.1.8 . Talvez esteja dentro da própria tática ocidental per-
mitir que os fracassos sucessivos das economias socialistas, no aten-
dimento das necessidades de consumo e desenvolvimento nacionais, 
sejam o gérmen da auto-destruição do expansionismo soviético, com 
uma reversão mais fácil nos países mais recentemente orbitados e 
mais difícil, mas, com resultados sensíveis, nos países há mais longo 
tempo sob a sua influência (Checoslováquia, Polônia e Hungria). 

O certo, porém, é que também os soviéticos, mesmo nos casos 
mais evidentes da atualidade (Peru, Bolívia e Chile), não têm feito 
esforços maiores para uma penetração profunda, com o receio de, 
como os nazistas, perderem umá guerra presumivelmente ganha, pela 
criação de excesso de frentes. 

A teoria do limite crítico aplicada 

4.1.9. Neste quadro internacional — e após o exame que nos 
três primeiros capítulos fizemos, preocupados fundamentalmente na 
pesquisa de dados a alicerçá-lo, na literatura financeira, econômica e 
militar, nacional e estrangeira — compreende-se que a busca dos 
fatores estimulantes das despesas de segurança e aqueles delas decor-
rentes, está basilarmente vinculada à teoria do limite crítico e que 
esta justa medida na conjuntura local de cada país e mundial, de 
certa maneira, reformulou tôda a tática de oposições e preparações 
dos blocos para uma guerra impossível e para uma ampla defesa, 
visando o equilíbrio e a permanência da paz. 

A imponderabilidade das Nações marginalisadas 

4.1.10. O certo, todavia, é que o possível e o viável, na con-
juntura atual, no campo das despesas militares e correlatas, deixa 
uma grande parte da humanidade entregue ao seu próprio e insufi-
ciente destino, qual náufragos excessivos a pequeno número de botes 
salva-vidas. As implicações dêste tratamento para o futuro da huma-
nidade é a mais variada sorte de soluções que os países marginaliza-
dos poderão trazer, em têrmos de violência e contestação, não podem 
ainda ser dimensionadas. São problemas, entretanto, que escapam às 
possibilidades de solução imediata de cada um dos dois grandes blocos, 
num mundo que, na medida em que se apequena em tamanho, au-
menta os desníveis de tôda a ordem e natureza entre as nações e os 
povos. 
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2- A QUEBRA DAS BARREIRAS ECONÔMICAS, 
GEOGRÁFICAS, POLITICAS E SOCIAIS PODERÁ 

PERMITIR UM ESTADO DE SEGURANÇA 
INTERNACIONAL? - COMO SERÃO 

VISUALISADAS AS DESPESAS DE SEGURANÇA 
SOB ESTA PERSPECTIVA. 

"A guerra, nos tempos modernos, não é decidida tanto 
pela bravura e talento tático dos generais e soldados, mas 
pela sua direção política e pelo potencial econômico e tec-
nológico dos povos que nela se empolgam. Os países mais 
ricos e de maior adiantamento científico e técnico têm sem-
pre melhores trunfos e possibilidades sôbre o inimigo me-
nos opulento ou menos avançado intelectual e industrial-
mente. Quase sempre Deus está do lado do mais armado". 

ALIOMAR BALEEIRO - Uma Introdução 
à Ciência das Finanças. 

A Futurologia e as despesas de Segurança 

4.2.1. No retrato, que apresentamos no capítulo anterior ape-
nas sôbre o aspecto da política militar e econômica internacional, 
mostramos que a procura da passagem do limite crítico das despesas 
de segurança poderá levar as nações, a curto prazo (década de 70), 
a aumentarem o "gap" diferencial entre aquelas viáveis e as inviáveis, 
com uma revolta crescente destas, na medida em que forem tendo 
conhecimento da sua inferioridade econômica e tecnológica simultâ-
neamente com a impossibilidade de superá-la. 

Procuraremos, neste último capítulo, expôr a nossa opinião, sem 
sofismas dos futurólogos, sôbre a evolução da humanidade, após a 
formação do hiato mencionado. 
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Três livros modernos "O desafio americano", "A idade da des-
continuidade" e "O Ano 2.000" têm sido citados, como modelos de 
diagnóstico da realidade atual, tendente a um futuro desconcertante. 

Todos êles apresentam facetas e hipóteses dependentes da per-
manência de determinados "status" regionais ou "psico-sociais", que, 
projetados, originam modelos futuros, que se não forem totalmente 
inviáveis, sofrem, contudo, o risco da generalização e a pouca proba-
bilidade da continuidade de seus fatôres alicerçantes. 

Corremos nós também idênticos riscos, embora a nossa projeção 
seja feita a partir de dados diferentes, fundamentados principalmente 
numa visão filosófica da história, que aproveita lições do passado, 
exegèticamente, para o diagnóstico do futuro. Talvez, por esta razão, 
os riscos sejam inclusive maiores. 

As economias pluri-nacionais 

4.2.2. Paralelamente ao quadro enunciado no capítulo ante-
rior, o mundo vai descobrindo nesta segunda metade do século que a se-
gurança militar pluri-nacional nada representa, sem um desenvolvi-
mento econômico também pluri-nacional. 

O desenvolvimento econômico tende, entretanto, a ser feito atra-
vés da quebra de barreiras geográficas e de um efetivo intercâmbio 
entre as nações, onde um equilíbrio razoável de potencial fornecedor 
e consumidor pré-exista. É evidente que tal equilíbrio elimina, de 
início, as nações sub-desenvolvidas ou sem maiores potencialidades 
imediatas. 

Com isto, os acordos econômicos pluri-nacionais representam 
um fortalecimento dos fortes em detrimento dos fracos, um dado a 
mais a prenunciar o destino imediato e marginal das nações sem 
auto-condições desenvolvimentistas. 

Os acordos econômicos pluri-nacionais dos países fracos 

4.2 .3 . É bem verdade que acordos pluri-nacionais de caráter 
econômico são ensaiados entre as nações menores, por áreas geográ-
ficas ou em razão de produtos, todos, contudo, sem condições de 
auto-suficiência e dependentes da presença de nações mais desenvol-
vidas, que, de certa forma, lhes ditam as regras básicas, por seus esta-
belecimentos nos países maiores ou pela sua presença julgadora na 
solução dos problemas (ALALC e ACORDO INTERNACIONAL 
DO CAFÉ). 
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Tais acordos não têm representado até o momento nenhum subsí-
dio efetivo de desenvolvimento para as nações menores, que quando 
econômicamente viáveis progridem, mais em função de seus estilos 
próprios de evolução econômica que do fortalecimento de esquemas 
pluri-nacionais entre fracos (BRASIL). 

Acordos políticos pluri-nacionais entre países fracos 

4.2.4. Acordos existem, também, de caráter político (Nações 
Africanas, Árabes, etc.) que ficam como um misto entre esquemas 
de segurança e de entendimentos no campo da economia. 

O Fenômeno da Quebra das Barreiras 

4.2.5. O certo, todavia, é que com resultados positivos ou 
não, em função da fraqueza ou fortaleza dêstes sistemas coletivos, 
o mundo de hoje conhece uma quebra de barreiras de tôda a espécie, 
num primeiro passo efetivo para a criação de Estados Internacionais, 
se não um Estado Mundial, a longo prazo, que não será necessària-
mente marxista (é pouco provável que o seja, em função das redu-
zidas possibilidades de satisfação das necessidades humanas de con-
fôrto, liberdade e cultura), como desejaria Lenine. 

O mundo, por outro lado, está vivendo uma crescente tendência 
de regimes fortes, seja no Oriente, seja no Ocidente. As invasões da 
Hungria, Checoslováquia, Polônia outra coisa não representam que 
a inexistência de independência efetiva nos citados países, a rigor já 
enquadrados num Estado Internacional de comando soviético. 

Os regimes fortes facilitam as quebras de barreiras e as imposi-
ções de diretrizes além-fronteiras, que os fracos não contestam, pela 
impossibilidade de fazê-lo. 

De certa forma, o mundo caminha para a formação de Estados 
aglutinadores de países, pela crescente interdependência econômica, 
política e de segurança, e pela catalização de valores civilizantes de 
cada bloco em determinadas áreas comuns. 

O destino dos países Inviáveis 

4.2.6. Nestes Estados pluri-nacionais, porém, os países mar-
ginalizados ou inviáveis tenderão a ser absorvidos como áreas de con-
trôle estratégico, quando necessário, mas irão gradativamente per-
dendo importância local e de bloco, na medida em que seu potencial 
humano e de riquezas naturais criem uma diferença intransponível, 
a curto prazo, quanto às regiões mais evoluídas. 
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O mundo estará, então, dividido em alguns Estados poderosos, 
com soberania individual conservada ou não, e uma área grande de 
países absorvidos, desaparecidos ou dependentes, condenados à mar-
ginalização, nas condições atuais, e obrigados a aceitar tôda a espécie 
de acordos, sem discussão, imposta pelos mais poderosos. 

O componente humano 

4.2.7. O crescente acesso ao conhecimento por todos os povos 
da terra e a facilidade de comunicações também aumentada poderá, 
todavia, trazer um componente imprevisível nesta evolução, pois os 
valôres atuais dos blocos ocidental e oriental estão sendo contestados, 
não sendo improvável a necessidade de uma mudança urgente da 
política dos governos mundiais para uma remotivação da humanida-
de para fins determinados. 

H. G. Wells, no livro de "science-fiction" "La Machine a Ex-
plorer le temps" (Edition de Poche — 1963), conta a história de 
um viajante do tempo, que encontra, no futuro, os restos da humani-
dade, que sobreviveu à evolução dos séculos, completamente apática, 
sem interêsse e dominada por animais selvagens, os quais eram os 
verdadeiros senhores, no fim das civilizações. 

Os hippies e os jovens, que negam a aceitar os valôres atuais, 
representam a mais dolorosa amostra desta preocupante realidade. 

A motivação, pela reforma, todavia, com novas idéias e novos 
princípios poderá trazer a presença da violência, alimentada por mi-
norias descontentes ou maiorias nacionais inexpressivas, mas com con-
dições de influenciar áreas populacionais de blocos ou nações mais 
poderosas. 

O resultado do choque entre as estruturas políticas, econômicas 
e de defesa colegiadas e a evolução do pensamento humano de con-
cordância ou contestação poderá resultar na prevalência dos esque-
mas clássicos ou sua ruptura para choques raciais, de mentalidades 
nacionais distintas, sociais ou culturais, com um mundo imprevisível 
dêle originado. 

A contestação interna e os caminhos da liberdade 

4.2.8. As despesas de segurança, neste caso, da defesa do 
inimigo externo, cujo perigo diminuirá na proporção do fortalecimento 
dos blocos e da descoberta por número crescente de nações das armas 
nucleares, serão voltadas para o inimigo interno de múltipla face, dis-
cordando de forma, a mais variada, da legitimidade do poder e da 
razão de ser dos objetivos estatais. 
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Neste caso, como já dissemos na introdução, uma liberdade legi-
timamente adquirida será talvez o único caminho para canalização 
das correntes opositoras, com possibilidade, eventualmente, de uma 
penetração e catalização dos países marginalizados, na medida e nas 
fôrças das potencialidades econômicas de cada bloco de nações ou 
de cada nação mais poderosa. 

Perspectivas brasileiras 

4.2.9. O Brasil, talvez, pela sua tradição lusíada de povo 
não belicoso, pela sua posição geogràficamente privilegiada, pelos 
seus recursos naturais, pelo seu alto índice de crescimento atual (eco-
nômico e técnico) e pela tendência de liberalização, que deverá ocor-
rer, ainda neste Govêrno, como forma autêntica de condução dos 
homens, poderá desempenhar, num mundo conturbado, onde a busca 
do desenvolvimento e da segurança não têm equacionado os proble-
mas superiores da realização humana e da riqueza dos povos, papel 
preponderante, catalizador e livre de preconceitos seculares, formados 
pelas demais nações desenvolvidas ou em fase de desenvolvimento. 

A sua destinação ainda não totalmente definida, dependerá, 
porém, da maneira pela qual, no plano nacional e internacional, puder 
impor seu estilo, com os diversos componentes da sua realidade civi-
lizadora, representando elementos de aglutinações de idéias e de for-
mas de vida. Sua eventual projeção externa dependerá, todavia, da 
solução de alguns dos seus problemas, dos quais o social não é o 
menor. 

Nesta perspectiva, suas despesas de segurança de caráter mera-
mente defensivo, no limite ideal para propiciar o desenvolvimento 
econômico e tecnológico dos setores específicos, poderão dar a ver-
dadeira dimensão de um equilíbrio mundial, hoje razoável no campo 
das armas e inexistente no campo das idéias sem condões compo-
sitores. 

Conclusões 

4.2.10. E aqui concluimos a nossa tese, que, no campo da 
Ciência das Finanças, esgotou-se na 3.a parte e que, nas conclusões 
de ordem geral e extra-financeiras, visou dar um retrato do 
mundo de hoje e de amanhã, em têrmos de diagnóstico pessoal e de 
esperança de soluções, muito embora nem sempre as soluções idea-
lizadas sejam as soluções viáveis. Pelo menos, a história dos povos 
e das nações, na sua capacidade original de nunca repetir-se, intei-
ramente, assim o tem demonstrado. 
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