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O s Estados Unidos
vão intervir na Lí-
bia?Marinesalcan-
çarão a costa de
TrípoliouBengha-
zieumanovafren-
te de batalha se
abrirá, juntamen-
te com os bolsos
dos contribuintes

americanos? Por incrível que pareça, depois
de todo o criticismo gerado pela invasão ao
IraqueeaoAfeganistão,não falta torcidapa-
ra que Washington aja mais uma vez como
justiceirodoplaneta. Seporumladoopresi-
dentemudou, edoatual seesperaumgover-
no mais pacifista e diplomático que o ante-
rior,poroutroopaís éomesmo–econtinua
cheiodebusinessmenqueveemaguerraco-
mo... como business, oras.
Em muitos casos, o interesse por trás de

incursões bélicas é notório, como faz lem-
brarovicedeGeorgeW.Bush,DickCheney,
ligado à indústria petrolífera.Mas há causas
mais discretas, em que empresários se tor-
nem “heróis” e não vilões. Umexemplo dis-
so éNewOrleans, conhecida pelo jazz, pelo
carnaval, pela arquitetura colonial e pelos
furacões. Uma coisa de que se fala menos,
porém, é que a cidade de Louis Armstrong
tevepapelcrucialnamaiordasinvasõesame-
ricanas, aqueajudouaderrubarAdolfHitler
na2ªGuerraMundial.Masprecisamenteum
de seus moradores: Andrew Jackson
Higgins,umeloquentehomemde1,80m,do
tipo que se fazia facilmente notar quando
entrava emqualquer salão.
Nascido em Nebraska, mas baseado em

NewOrleans, Higgins foi o inventor do tipo
de barco usados aosmilhares no desembar-
que das tropas aliadas na Normandia, em 6
de julho de 1944, e também na invasão da
Sicília,deIwoJimaedeoutrospontos inimi-
gosnoMediterrâneoenoPacífico.Suahistó-
ria, típica de um empreendedor americano

que juntou o faro por oportunidade com o
cheiro do dinheiro grande e, meio sem que-
rer, alterou o curso da história, está brilhan-
temente contada no Museu Nacional da 2ª
GuerraMundial deNewOrleans.
Higginsperdeuopaiaos7anosecomeçou

atrabalharaos9,cortandograma.Empouco
tempo, coordenava uma equipe de cortado-
res, juntando dinheiro suficiente para cons-
truir seu primeiro barco, uma paixão. Não
gostava de ir à escola, mas adorava história
militar.Em1910, enxergounaexportaçãode
madeiraumnegóciolucrativo,mudou-sepa-
ra New Orleans aos 26 anos e tomou US$ 5
mil dólares emprestados para abrir o pró-
prio negócio. Faturou alto, mas percebeu
que poderia lucrarmais semelhorasse o sis-
temade transportedamadeira.Foi fazerum
curso de arquitetura naval para construir os
próprios barcos, emvez de alugar os dos ou-
tros.O fundamental: entendeuque o calado
dos barcos precisaria ser o menor possível,
porque a região de New Orleans é cheia de
pântanos. Quanto mais rasa a embarcação,
melhor. Para desembarcar rapidamente le-
vas de soldados numa praia, vale o mesmo
raciocínio,comoosnazistassentiriamnape-
le anos depois, no litoral norte da França.
Higgins precisou de perseverança e uma

dose deQI (“quem indica”) para convencer
as autoridades militares dos EUA a levar os
botes dele para o teatro de guerra. Fez o pri-
meiro contato em1928, semsucesso. Conti-
nuoutentando,enada.“Umpequenoempre-
sáriodosul, semlobista, jamaispassariapela
burocracia da Marinha”, conta Alan Ra-
phael, gerente de marketing do museu. Até
que um dia, por meio de um amigo, Higgins
conseguiuqueopresidenteFranklinRoose-
velt conhecesseobarcodebaixocalado.En-
trou no páreo e venceu a concorrência para
se tornar fornecedor da Marinha (nas ses-
sões de exibição dos produtos ao governo,
Higginsaindasalvoutripulantesdeembarca-
çõesconcorrentesqueforampararnaágua).
Sóque, parausomilitar, seu lanchãoainda

tinhaumdefeito.Dojeitoquetinhasidopro-
jetado,odesembarquedossoldadosprecisa-
ria ser feito pelas laterais, deixando-os mais

temponaáguae,portanto,maisvulneráveis.
Uma ligaçãodireta emais rápida coma terra
firme seria mais segura. A solução veio do
inimigo.Os japoneses, então emguerra com
oschineses, usavamembarcaçõesemqueos
combatentes desembarcavam pela frente,
porumarampa.Espiõesamericanosfotogra-
faram,Higginscopiou.EstavacriadooLCVP
(LandingCraftVehiclePersonnel),mais co-
nhecidocomo“Higginsboat”.Ele tinhauma
rampadeaçoadaptadaaumcascodemadei-
ra e era capaz de transportar e desembarcar
pessoas e jipes. Com a rampa, o tempo de
desembarque caiu de 57 para 32 segundos.
Cada um desses botes com jeito de balsa

transportava 39 militares, incluindo 3 ou 4
tripulantes.Umdeles trabalha há 11 anos no
museudeNewOrleans, explicando aos visi-
tantes a operação do barco e relembrando,
orgulhoso, suas histórias. Bill Cassidy, 19
anosna época e86hoje, participoudas cam-
panhas na Itália e no Pacífico. Era responsá-
velporoperararampaetambémasarmasde
fogo situadas na popa. Tiro, não deu ne-
nhum. Mas trabalhou duro desembarcando
soldados. Eram cerca de 2 mil em cada leva
de ataque. “Eu ficava indo e voltando do na-
vio à praia. Foram três dias para levar todo
mundo”, contou aoAliás.
A grande vantagemdosHiggins boats, ex-

plica Cassidy, era permitir que as tropas de-
sembarcassememqualquerpontodolitoral,
não dependendo de portos ou atracadouros

edificultandoaestratégiadedefesa inimiga.
E então, quando o führer se deu conta, os
militares trazidos pelos lanchões deHiggins
batiam em sua porta e a Europa já não era
mais parte do seu pretenso império.
Segundo um jornal alemão, o próprio Hi-

tler teria se referidoaHiggins comoum“no-
vo Noé”. Na mente doente do líder alemão,
os americanos também usariam os barcos
inovadores para transportar material a ser
usado na transformação da América do Sul
em “um continente de sinagogas”. O tal jor-
nal era um veículo de propaganda nazista,
evidentemente. Em resposta, um colunista
americanochamadoGladstoneWilliamses-
creveuqueosbarcosnãoseriamusadospara
uma“colonizaçãosionista”,esimparatrans-
formaraAlemanhanobíblicoMonteArarat,
“onde o desembarque da invasão final será
umprelúdio para a paz”.
Dwight Eisenhower, um dos generais en-

carregados da invasão da Normandia, que
depois foi presidente dos EUA, chamou
Higgins de “o homem que venceu a guerra
para nós”. Poderia ter sido algum engenhei-
ronaval japonês, afinal eles inventarama tal
rampa. Mas relevemos esse detalhe. Quem
contaahistória, afinal, é sempreovencedor.
O ídolo de Eisenhower morreu em 1952,

aos 65 anos, após construir mais de 20 mil
barcos para a 2ª Guerra, entre LCVPs e ou-
tros modelos, todos nas instalações das In-
dústriasHiggins,emNewOrleans.Nãoesta-
va pobre, mas também não ficou rico como
um Dick Cheney. Certa vez foi acusado de
usarmétodos ilícitos para obter o açousado
nosbarcos.Aindaquenadatenhasidoprova-
do, o assunto repercutiu e virou pauta no
Congresso. Contrariado, Higgins escreveu
uma carta em tom duro, dizendo-se bode
expiatórioeanunciandoadevoluçãodeuma
bolada aos cofres públicos. Reduziu o preço
de muitos dos seus barcos de US$ 40 mil
paraUS$25mil, abrindomãodequasemeio
milhãodedólaresemapenasumdoscontra-
tosvigentesàépoca.Escreveuaindaquenão
precisava mais ganhar dinheiro, que àquela
altura só queria era ajudar a vencer a guerra,
viver decentemente e morrer em paz. E
mais: que construíra suas fábricas sem um
único tostão do governo, pagava uma fortu-
na em impostos e conhecia bemosmétodos
de Washington, “que não buscavam outra
coisanavidaanãoserumcabideparapendu-
rarem seus chapéus”. O pai do LCVP adora-
va se apresentar como empreendedor, em
antítese ao típico burocrata palaciano.

Motor econômico local. Depois da guerra,
uma série de problemas afetou os negócios
de Higgins, como greves, disputas judiciais,
questões mercadológicas e um devastador
furacão ocorrido em 1947, que acabou com
umade suas fábricas.No final de 1948, a em-
presa que chegou a ter 20mil funcionários e
contratosmilionários, tinha 75 empregados
e não conseguia crédito para construir se-
quer um caiaque. Ainda assim, ao morrer
(ele era diabético e sofria de úlcera), deixou
paraosherdeiroscontratoscomerciaisemi-
litares que totalizavamUS$61milhões.Mas
os herdeiros não seguraram a peteca: leva-
ram as Indústrias Higgins à bancarrota de-
pois de uma série de investimentos que de-
ram errado – destaque para a fabricação de
trailers e canoas.As fábricasdeNewOrleans
quenão foramdemolidasviraramcentrosde
treinamento da polícia, restaurantes e cen-
tros de produção de tanques de combustível
da Nasa. E embora os americanos adorem
celebrar seus heróis de guerra, o feito de
Higginsnãose tornoumuitoconhecidonem
nosEstadosUnidos.A ruadomuseudeNew
Orleans leva seu nome, mas poucos sabem
quem é o homenageado. “A população em
geral não conhece essa história”, lamenta
Alan Raphael. “Lutamos para mudar isso o
tempo todo.” Mas os folhetos turísticos da
cidadeeguiasdeviagemcontinuamcolocan-
doHiggins comonota de pé de página.
Com o Museu da 2ª Guerra é um pouco

diferenteporqueeletemdoispadrinhos for-
tes:StevenSpielbergeTomHanks,queretra-
taram o Dia D no filmeO Resgate do Soldado
Ryan e na série de TV Band of Brothers. Os
dois ajudam financeiramente a entidade.
UmexemplardoHigginsboat ficanosaguão
de entrada, com uma aeronave C-47, que
transportavaaté38militares.Ela éenormee
ficapresa ao teto.Dá certa afliçãopassarpor
baixo. O museu recebeu 326 mil visitantes
em2010, ou seja, quasemil por dia, segundo
o gerente demarketing Raphael. Ele diz que
20% declaram ter ido à cidade especifica-
mente para isso. “Por isso, tentamos mos-
trarque somosummotoreconômico local.”
Nada comparado à guerra em si, que movi-
mentou praticamente toda a economia de
NewOrleans na época. “A população era de
90milpessoas,dasquais30mil trabalhavam
na construção dos botes e outras 20mil nos
fornecedores de peças”, lembra Raphael.
“Brancos e negros, mulheres e homens, to-
dostrabalhavamjuntos, ganhandoomesmo
salário. E não tivemos nenhum problema.
Eraumasituaçãoincomum.”BillCassidyvai
além:“Tenhoorgulhodoquefizemos, todos
nomeubotetinham”.AmemóriadeAndrew
JacksonHiggins agradece.
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Pose de
vencedor.
Acusado de
tramoias na
compra de aço,
Higgins devolveu
o dinheiro e
esculachou os
burocratas de
Washington. Só
queria ajudar a
vencer a guerra

Normandia. Coma rampa frontal copiada dos japoneses, o tempo de desembarque na costa francesa pôde cair de 57 para 32 segundos

DIVULGAÇÃO

Conheça o empresário americano Andrew Jackson Higgins,
herói esquecido da 2ª Guerra que Hitler chamou de ‘o novo Noé’

Os EUA estudamumamaneira de atuar na Líbia
sem, no entanto, participar diretamente do
conflito. A açãomais cogitada é a implantação
de uma zona de exclusão aérea. Só que essa
opção pediria a eliminação total das defesas
antiaéreas das forças deMuamar Kadafi.
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