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a confusão na qual a empresa Blackwater se meteu no iraque 

(com saldo de 17 mortos) em setembro de 2007 não abalou 

o aquecido mercado da segurança privada. plaYBoY esteve 

numa conferência de soldados de aluguel e revela: montar 

um exército particular para tomar o poder em um pequeno 

país é mais fácil e custa muito menos do que você imagina
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do Phoenix Plaza, um hotel com di-
árias a 400 dólares a apenas dois 
quarteirões do Capitólio, enquanto 
um coronel do Exército norte-ame-
ricano faz uma apresentação em Po-
werPoint sobre as guerras na Áfri-
ca. Olhando para a multidão, o co-
ronel manda uma mensagem muito 
clara: “Não vamos lá para brincar, 
vamos para uma ação de longo al-
cance. Graças a Deus vocês estão 
aqui. Vocês são os verdadeiros he-
róis. A história ainda não acabou”.

Wallace ironiza a afirmação do 
militar de que tudo é uma gran-
de operação humanitária. “Muitas 
empresas [presentes à conferência] di-
zem que pensam nos interesses des-
tes países. Estão mentindo. Só estão 
aqui pelo dinheiro, assim como eu.”

o meU exército
Mas eu estava lá por outra razão: 
para investigar aquele novo negócio 
em expansão. Os norte-americanos 
tiveram sucesso em transformar a 
guerra em um negócio particular. 
Por que não levar essa lógica gro-
tesca um passo adiante e descobrir 
quantos ingredientes essenciais pa-
ra um golpe militar eu poderia obter 
durante os três dias da conferência?

Começo pelas armas. Faço a per-
gunta a Wallace, que parece ente-
diado com o coronel. Apanho um 
guardanapo do Phoenix Plaza e es-
crevo: “Quanto por 5 mil AK-47s?”.

Wallace rabisca uma única pala-
vra como resposta: “Victor”.

“Victor?”, eu pergunto.
“É, Victor Bout. Ele mexe com 

todo o mundo, tem seus próprios 
aviões, é o cara, todo mundo o pro-
cura. Fornece para governos, gru-
pos legítimos e não-legítimos. É o 
Wal-Mart das armas.”

Quanto mais perguntas faço, 
mais complicado fica. Preciso de cen-
tenas de granadas para defender mi-
nhas posições (200 dólares cada). Há 
itens comparativamente baratos (as 
balas de metralhadora custam ape-
nas 50 centavos de dólar), mas ne-

cessito de pelo menos 20 metralha-
doras leves – a 1 200 dólares cada.

Sentado no Dubliner, o bar irlan-
dês do hotel, discuto o transporte com 
dois africanos. Será que eu deveria 
alugar um helicóptero soviético Mi-8 
(10 mil dólares a hora) ou comprar um 
(450 mil dólares)? A vantagem de com-

prar é que posso customizá-lo com me-
tralhadoras 7.62 mm e suportes para 
armas capazes de disparar mísseis an-
titanque Skorpion ou foguetes. Pilotos 
(dois por aparelho) vão me custar 3 mil 
dólares por dia, logo, estou chegan-
do rapidamente ao segundo milhão.

Mas planejar um pequeno golpe de 
Estado não é só comprar armas e he-
licópteros. Aparentemente, qualquer 
um pode obter 5 mil metralhadoras 
AK-47. O conspirador profissional de 
hoje precisa de contadores, financis-
tas e de uma gama de profissionais 
que vai de médicos a mecânicos. Foi 
por isso que vim a Washington, para 
entender como o sombrio mundo dos 
mercenários se transformou em um 
negócio legítimo no qual os ternos e as 
gravatas sobrepujaram as tatuagens.

A multidão é amigável e, apesar 
de queixas sobre o monopólio dos ne-
gócios por grandes empresas com con-
tatos políticos, todos admitem que a 
era de 2004 a 2006 foi uma verdadei-
ra “Corrida do Ouro”. “Você só tinha 
de ficar andando pelo palácio com a 
mão erguida e conseguia um contra-
to”, diz um mercenário sueco, des-
crevendo a situação em Bagdá. “Era 
exatamente assim, muito fácil.”

“Estou fazendo 400 mil dólares por 
mês no Iraque”, diz Rolf, um empre-
sário sul-africano. “Se amanhã eles 

O Oriente Médio está esfrian-
do, nada mais acontece por 

lá, fiquem de olho na África! Nigé-
ria, Sudão, Darfur, é lá que a próxi-
ma explosão vai acontecer”, diz Bill 
Wallace, um piloto de helicópteros 
militares aposentado. Wallace é um 
homem baixo, de aspecto amistoso, 
com um sorriso fácil e fami-
liarizado com “explosões” 
– por 26 anos, ele voou pa-
ra o Exército norte-ameri-
cano. “Se a coisa tiver asas, 
eu a faço voar”, ele se ga-
ba. E, agora, está montan-
do sua própria força aérea.

Recrutando seus antigos 
colegas do Exército, Wallace 
criou uma esquadrilha par-
ticular – ele tem 26 helicópte-
ros Huey da época do Vietnã 
no deserto do Arizona. “Esti-
ve no Iraque, dá para ganhar 

dinheiro lá, um monte de dinheiro”, 
conta. “Mas agora estou trabalhando 
sozinho.” Em todo o território norte-
americano, ele montou uma rede de 
52 pilotos esperando por um chama-
do. Wallace só precisa de uma missão 
– motivo pelo qual, em outubro passa-
do, ele esteve em Washington, onde 

pagou uma taxa de inscrição de 750 
dólares para participar da conferên-
cia da International Peace Operations 
Association (Associação Internacio-
nal para Operações de Paz – Ipoa).

Wallace não lembra em nada 
um mercenário casca-grossa. Pa-
rece mais um professor universitá-

rio mal vestido, irrequie-
to, que lê o tempo todo. 
Durante um intervalo pa-
ra o cafezinho, porém, ele 
me mostra que não é exa-
tamente o intelectual que 
parece ser. Sem motivo al-
gum, olha nos meus olhos 
e diz: “Eu matei gente an-
tes mesmo que você co-
meçasse a pensar nisso”.

Ele é exatamente o tipo 
de sujeito que estou procu-
rando. Assim, sento-me ao 
seu lado em um dos salões 

Soldados norte-americanos inspecionam 
comboio de empresa de segurança privada 
atacada por rebeldes iraquianos em Bagdá 

Campo de treinamento da Blackwater 
em Moyock, Carolina do Norte, e um 
dos helicópteros usados pelo grupo

Mercenário treina táticas de invasão 
e imobilização na Blackwater: ex-

militares e policiais integram o time 

Grupo de mercenários posa para foto em frente a monumento 
em Bagdá, no Iraque: diárias variam de 40 a 400 dólares
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apagarem as luzes por lá, recolho 
minhas fichas e volto para casa.”

Nessa conferência, eu esperava 
ter uma visão privilegiada da Black-
water, a maior empresa de segurança 
privada em atividade no Iraque. Mas, 
embora sejam os patrocinadores ofi-
ciais da Ipoa, os garotos bons de gati-
lho da Blackwater não eram vistos em 
parte alguma de Washington. Dias 
antes da conferência, a empresa desa-
pareceu da lista de patrocinadores da 
Ipoa. O que houve? Em 16 de setembro 
de 2007, um tiroteio realizado por ho-
mens da Blackwater em Bagdá deixou 
17 civis iraquianos mortos e a reputa-
ção da indústria de segurança grave-
mente ferida. “Esse é um ramo com 
um sério problema de imagem”, disse-
me o dono de uma empresa européia 
de mercenários. “Antes, nossos sites 
tinham soldados durões e armas pe-
sadas; agora, têm elefantes e flores.”

a proFissão 
mais antiga do mUndo

Mercenários e exércitos particulares 
não são nenhuma novidade. Como 
pode a prostituição ser a “profissão 
mais antiga do mundo”? Alguém ti-
nha de contratá-las! Papel que coube 
à classe guerreira. Mercenários das 
cavernas, mercenários neandertais, 
eles estavam lá primeiro. O que mu-
dou foi a natureza letal da tecnolo-
gia. Antigamente, um comandante 
precisava de milhares de homens se 
quisesse alterar a balança do poder. 
Hoje, a natureza da guerra está con-
centrada no modelo das Forças Es-
peciais – equipes pequenas, cerca de 
12 pessoas, voltadas para operações 
furtivas e de guerrilha. Esses grupos 
são capazes de se infiltrar em um pa-
ís, estourar o Banco Central, destruir 
a rede de energia e assassinar figu-
ras-chave do governo ou da oposição.

Os mercenários de hoje podem 
embarcar em um helicóptero ou em 
um avião 727 alugado que os depo-
sitará em qualquer parte do mun-
do. Com GPS e telefones via satéli-
te, podem efetuar reconhecimentos 
nos mais remotos rincões do glo-
bo. Embora a Europa e as Américas 
tenham sido poupadas de ataques 
por exércitos mercenários parti-
culares, no continente africano a 
prática é tão comum que uma em-
presa especializada em golpes de 
Estado foi constituída em 1989.

Com o nome de Executive Out-
comes (EO), a empresa esteve envol-
vida em meia dúzia de golpes rea-
lizados ou tentados, de Serra Leoa 
a Angola, onde, em 1994, a EO or-
ganizou uma força particular de 4 
mil homens para atacar rebeldes e 
retomar instalações petrolíferas. 
A EO recebeu 80 milhões de dóla-

res do governo angolano. Já o go-
verno de Serra Leoa pagou em dia-
mantes e em concessões de minas.

“A Executive Outcomes era 
um exército de aluguel à disposi-
ção de quem oferecesse mais, em-
bora seus líderes tivessem o cui-
dado de escolher clientes favore-
cidos por governos ocidentais”, 
escreve Adam Roberts em seu livro 
The Wonga Coup, que descreve os gol-
pes organizados pela EO na África.

Com base nessas experiências, de-
cido realizar meu golpe particular em 
uma nação africana – e procuro pelos 
ingredientes essenciais: algo que va-
lha a pena roubar. Diamantes? Ouro? 
São idéias tentadoras, mas, como sou 
norte-americano, opto pelo petróleo.

A Guiné Equatorial é o meu al-
vo. Uma nação com 500 mil pobres 
almas, uma ditadura familiar cor-
rupta, bilhões de dólares em petró-
leo e um histórico de ataques merce-
nários privados. Calcularei minhas 
necessidades de equipamento com 
base em um cenário real: um golpe 
particular organizado há três anos.

Em 2004, um grupo de comandos 
sul-africano foi organizado pela Ex-
ecutive Outcomes para tomar o pa-
ís. O plano incluía 80 homens, um 
727 alugado e um helicóptero finan-
ciado em parte por Mark Thatcher, 
filho da ex-líder britânica Margaret 
Thatcher. O plano foi elaborado com 
antecedência. Os organizadores re-

crutaram soldados do 32º Battalion – 
tropas de choque da era do apartheid 
na África do Sul. O golpe falhou, 
já que os mercenários quebraram a 
primeira regra das operações secre-
tas: não ficaram de boca fechada.

em BUsca do modelo ideal
Durante os três dias da conferên-
cia, usei o golpe fracassado como 
meu guia para saber de quantas ar-
mas, homens e suprimentos preci-
saria. Para minhas compras, con-
versei com antigos agentes da CIA, 
banqueiros que poderiam financiar 
a compra de armas e empresas de 
transporte em condições de fornecer 

um 727 para conduzir as tropas. Mas 
meu foco era achar homens dispos-
tos a realizar a missão. Quando per-
gunto sobre a possibilidade de con-
tratar centenas de mercenários, ca-
da um tem seus favoritos.

“Você precisa é dos sul-africa-
nos; não são baratos, mas são du-
rões”, diz John Oldridge, dono da 
Ventures, uma empresa de mer-
cenários com sede em Dubai. Old-
ridge tem atualmente uma gran-
de força no Iraque – cerca de 200 
sul-africanos e 500 NTs (nacionais 
terceirizados) iraquianos. Segun-
do ele, os sul-africanos têm fami-
liaridade com o ambiente e muita 
experiência. “Oitenta por cento do 
meu pessoal já foi atingido ou atin-
giu alguém. São todos sul-africa-
nos. Os caras do 32º Battalion são 
os melhores, mas são difíceis de en-
contrar hoje em dia, já que metade 
tem aids. Não sobraram muitos.”

Minha busca por guerreiros par-
ticulares revela a globalização dos 
mercenários. Embora os jornais ain-
da falem de empregos de 1 000 dóla-
res por dia em Bagdá, isso já é pas-
sado. Mão-de-obra barata do Peru e 
do Zaire fez o preço cair a 40 dólares 
diários para tarefas básicas de guar-
da. “Ninguém precisa de um James 
Bond para vigiar o portão”, diz Doug 
Brooks, presidente da Ipoa. “Os co-
lombianos são o melhor negócio. 
Têm lidado com terroristas e forças 

Em alta no mercado, ex-membros do exército 
sul-africano da era do apartheid patrulham  
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ao centro, executivo da dynacorp fala sobre risco de ações 
mercenárias na conferência em Washington; tatuagens e camisetas 

temáticas compõem o look mercenário 
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de segurança a vida toda”, diz Larry, 
um ex-agente da CIA na África do Sul.

No fim, acabo optando pelos sul-
africanos. Mesmo a 400 dólares por 
dia, eles são uma combinação de ex-
periência e economia. Para alugar 
80 comandos por um mês? A conta 
fica em 1 milhãozinho.

Quanto aos oficiais, vou roubá-los 
do Exército norte-americano. Já ou-
vi tantas histórias nessa conferên-
cia sobre o recrutamento de agentes e 
comandos que sei que essa “colheita” 
vem acontecendo em grande escala. 
Grande o suficiente para fazer as For-
ças Especiais dos EUA redesenharem 
seu programa de incentivos para im-
pedir oficiais experientes de desertar 
para o setor privado. “Há três ou qua-
tro anos, oferecíamos 30 mil dólares 
de bônus para manter esses caras”, ex-
plica o coronel Christopher Hooshek. 
“Hoje, o bônus subiu para 150 mil.”

Apesar da facilidade para obter ar-
mas e tropas, os mercenários profis-
sionais me disseram que estão che-
gando ao fim os dias em que um in-
divíduo era capaz de organizar um 
exército privado. Os lucros e o poder 
conquistados com golpes particula-
res são valiosos demais para serem 
deixados nas mãos de empreende-
dores privados. Assim, está ocorren-
do uma virada no setor: está surgin-
do o exército corporativo particular.

siga o petróleo
Em março de 2006, Cofer Black, vice-
presidente da Blackwater, fez um dis-
curso no qual ofereceu ao mundo uma 
força de combate do tamanho de uma 
brigada – de 3 mil a 6 mil soldados. “É 
uma idéia interessante do ponto de 
vista prático, porque temos baixo cus-
to e somos rápidos”, disse Black, que 
já chefiou a força-tarefa da CIA para 
capturar bin Laden. A força seria usa-
da como uma extensão do Exército 
dos EUA. “Conseguiríamos a aprova-
ção do governo para tudo o que fizés-
semos por nossos amigos no exterior.”

Para os norte-americanos, o uso de 
brigadas mercenárias particulares é 

perfeito: libera soldados regulares dos 
EUA para outras tarefas e evita o gesto 
politicamente suicida de convocar jo-
vens para servir em uma guerra impo-
pular. “O uso crescente desses ‘emprei-
teiros’, forças particulares ou, como 
diriam alguns, mercenários, torna 
mais fácil iniciar e ganhar guerras – 
consome apenas dinheiro, e não cida-
dãos”, diz Michael Ratner, presidente 

do Center for Constitutional Rights, 
um grupo sediado em Nova York que 
está processando a Blackwater pela 
morte dos civis iraquianos. “Exérci-
tos particulares são hoje quase uma 
necessidade para os Estados Unidos, 
obcecados por manter seu império.”

Enquanto a mídia se concentra no 
Afeganistão e no Iraque, a indústria 
das “operações de paz” está migran-
do para o sul, especificamente para 
a África. Em 2008, todos os olhos es-
tarão voltados para o Sudão e seu pe-
tróleo. Mas ninguém menciona is-
so. O discurso oficial é o de fornecer 
abrigo e segurança para as vítimas 
da guerra civil no país. “W [o presiden-
te Bush] já assinou. É um projeto [hu-
manitário] enorme. Tão grande que o 
único capaz de administrar algo as-
sim é o Pentágono. Será uma maravi-
lha para o nosso grupo”, confidencia 
John Stuart Blackmore, palestran-
te na conferência. “O Oriente Mé-
dio está estável em comparação com 
a África. Todos os conflitos estão mi-
grando para lá”, diz um mercenário 
sueco. “Siga o petróleo – lá estarão os 
negócios.”  Essa é a receita do sucesso.

Soldado de aluguel durante escolta de comboio 
no Iraque: morte de civis colocou ação das 

empresas privadas sob investigação
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Baseado em informações fornecidas por 
experientes combatentes, orçamos os 
custos básicos para tomar uma pequena 
nação. Este orçamento em dólares 
supõe que água e comida serão obtidos 
no país que servirá como base e naquele que 
será alvo da operação. Esta estrutura pode 
ser conseguida no mercado de mercenários .
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