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Um homem de negócios, pós-graduado em gestão por Harvard, com uma
carreira que o leva aos cumes da própria Ford, é o secretário da defesa norteamericana, de 1961 a 1968, passando, depois, para presidente do Banco
Mundial, até 1981.
Torna-se o símbolo da nova geração de tecnocratas, marcados pelos pólos da
Harvard Business School e da INSEAD francesa, que tentam introduzir na
grande política externa os modelos do behaviorismo. E não é por acaso que tanta
fé na medição quantitativa do poder o leva a ser um dos principais responsáveis
pela intervenção norte-americana no Vietname, como recentemente confessa em
In Retrospect. The Tragedy and Lessons of Vietnam.
Favorecendo a emergência de Estados de Segurança Nacional, principalmente
na América Central e do Sul, de acordo com as teses constantes em The Essence
of Security, de 1968, onde considera que a segurança é o desenvolvimento e sem
desenvolvimento não há segurança.
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