
Favorito, Obama se lança à reeleição de olho no caixa 
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Presidente antecipa anuncio para acelerar arrecadação de verba  
 
Favorito na disputa por um segundo mandato, o presidente dos Estados Unidos, Barack 
Obama, lançou ontem a sua campanha à reeleição em 2012, iniciando um esforço de 
arrecadação de contribuições que poderá, pela primeira vez na história eleitoral americana, 
ultrapassar a barreira de US$ 1 bilhão. 
 
O pontapé inicial foi dado com a veiculação de um vídeo na internet e o envio de um e-mail em 
que Obama diz aos seus leitores que está formalizando sua candidatura junto à comissão 
eleitoral federal. O adversário do Partido Republicano só será conhecido no começo do ano que 
vem, após um longo processo de eleições primárias. 
 
O partido de Obama perdeu as eleições legislativas do ano passado, e o desempenho do 
presidente frente ao governo é aprovado por apenas 46% dos eleitores americanos (veja 
gráfico acima), em grande parte devido ao fraco crescimento econômico e às altas taxas de 
desemprego no país. Mas, mesmo assim, Obama tem boas chances de ser eleito para um 
segundo mandato de quatro anos. 
 
"Sem dúvida, ele é o favorito", disse ao "Valor" Clifford Young, diretor-executivo da Ipsos 
Public Affairs, um instituto de opinião pública. Presidentes que concorrem à reeleição, afirma, 
sempre saem com vantagem porque são mais conhecidos e estão mais em evidência. A 
situação econômica um pouco melhor também ajuda. "No ano passado, a economia ia pior, e o 
cenário era de alternância de governo do partido Democrata para o Republicano", diz. "Agora, 
favorece a continuidade de Obama." 
 
O anúncio da candidatura ocorre há 20 meses das eleições, previstas para novembro de 2012, 
e deixa Obama um pouco mais exposto a ataques. Ontem mesmo, o comitê nacional 
republicano publicou um vídeo com um bordão de que "a esperança não cria empregos", numa 
referência a um dos motes de campanha de Obama, "esperança", na sua eleição, em 2008. 
 
Obama será acusado de dedicar seu tempo à reeleição vem vez de cuidar dos problemas do 
país, num momento em que os Estados Unidos entram numa terceira frente militar, na Líbia, e 
o impasse sobre a aprovação do Orçamento no Congresso poderá levar ao fechamento do 
governo.  
 
"O presidente não está focado nas eleições", respondeu ontem o porta-voz de Obama, Jay 
Carney, quando questionado se não seria um problema se dedicar à eleição quando a 
economia ainda vai mal. "Ele está focado em fazer o trabalho para o qual foi eleito." 
 
Uma das explicações para começar a campanha tão cedo é a urgência de levantar dinheiro 
para bancar a disputa eleitoral. Estimativas apontam para uma arrecadação de mais de US$ 1 
bilhão, acima dos US$ 778 milhões arrecadados em 2008. Nas últimas eleições, o então 
candidato republicano, John McCain, arrecadou US$ 348 milhões. Mas, desde então, a 
aposição vitaminou sua máquina arrecadadora, com bons resultados nas eleições legislativas 
de 2010, e promete juntar mais dinheiro para a disputa presidencial. 
 
"Declarando a candidatura, Obama assume o seu papel e reduz as chances de surgir outro 
candidato entre os democratas", afirma Young. Segundo alguns analistas, a campanha de 
Obama também estaria preocupada em começar cedo a mobilização das bases eleitorais, que 
foram fundamentais para a vitória de 2008, mas que ficaram mais distantes quando o 
candidato teve que enfrentar os desafios concretos do governo. Ontem, por exemplo, o 
governo anunciou que cinco acusados de planejar os ataques às torres gêmeas em 11 de 
setembro de 2001 serão julgados em uma comissão militar, e não mais em uma corte federal, 
num recuo na política anunciada por Obama na campanha eleitoral para fechar a prisão da 
base de Guantánamo.  
 



Do lado republicano, há algo como dez possíveis candidatos, mas até agora ninguém lançou 
oficialmente a campanha, embora os esforços para arrecadar fundos tenham começado desde 
o ano passado. Entre os nomes mais lembrados estão a ex-governadora do Alasca, Sarah 
Palin, e os ex-postulantes a candidatos em 2008 Mike Huckabee e Mitt Romney.  
 
Eleição nos EUA atrasam acordo do clima, diz pesquisador 
Daniela Chiaretti 
 
É pouco provável que se chegue a um acordo climático internacional este ano, em Durban, na 
conferência da África do Sul, nem na edição seguinte, em 2012, na Coreia do Sul. Em uma 
previsão otimista, o acordo poderia ocorrer depois disso - desde que o presidente Barack 
Obama consiga se reeleger no ano que vem e tenha capital político suficiente para aprovar 
uma lei climática interna. A previsão é do professor de relações internacionais Eduardo Viola, 
da Universidade de Brasília, um estudioso da geopolítica do clima. "Mas esta é uma condição 
necessária, não suficiente", continua. 
 
"Os Estados Unidos são uma sociedade dividida e em crise de governabilidade", disse o 
professor durante a "IV Conferência Regional sobre Mudanças Globais: o Plano Brasileiro para 
um Futuro Sustentável", iniciada ontem, em São Paulo. Ele lembrou o maior fracasso da 
estratégia de Obama neste campo: a legislação de "cap and trade" (que regularia limites de 
emissões de gases-estufa e o comércio de licenças para emitir) não foi aprovada pelo 
Congresso. Sem uma lei interna, os EUA não têm boas fichas para exibir na negociação 
internacional. A paralisia americana contamina a Europa, que, às voltas com a crise 
econômica, também não se mexe. A China, por seu turno, esconde-se atrás dos EUA - embora 
venha fazendo grandes investimentos em energias renováveis. O Japão, outro ator importante 
deste mosaico, está cuidando do próprio drama. O tratado internacional fica comprometido, na 
lógica de Viola. "Pode acontecer algum avanço limitado na área de florestas e no 
financiamento à adaptação dos países pobres aos impactos das mudanças climáticas", disse. 
"Mais do que isso, não acredito." 
 
O professor vislumbra condições desfavoráveis para avanços na governança global a curto 
prazo. "EUA, União Europeia, China e Japão não têm capacidade de liderança individual neste 
momento e as diferenças entre eles são fortes." O Brasil, que reduziu drasticamente suas 
emissões pelo desmatamento, tem potencial para ter posições mais de vanguarda. 
 
Enquanto os diplomatas andam a passos lentos, cientistas continuam alertando para a 
necessidade de se cortar emissões com urgência. O belga Guy Pierre Brasseur, diretor do 
Climate Service Center, de Hamburgo, lembrou que para evitar os piores cenários, o 
aquecimento da temperatura tem que ser limitado a 2°C até 2100. Isto significa não 
ultrapassar o limite de 750 gigatoneladas de CO2 equivalente nas emissões globais até 2050. 
"Podem-se tomar medidas imediatamente e reduzir 3,7% ao ano ou esperar 2020 e cortar 9% 
ano", disse Brasseur a uma plateia de cientistas no evento patrocinado por várias entidades 
públicas e privadas e organizada pelo Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de 
São Paulo. "Como distribuir isso pelos países é uma escolha política." 
 
No Brasil, o foco continua manter o desmatamento da Amazônia sob controle e reduzir as 
emissões no Cerrado, destacou Carlos Nobre, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa 
do Ministério da Ciência e Tecnologia. A adaptação aos impactos ganha importância. "Adaptar 
é mandatório", disse o climatologista. 
 



.  
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A11. 


