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Mesmo com toda a comemora-
ção dos americanos nas ruas
após o anúncio da eliminação
do terrorista mais procurado do
mundo, Osama bin Laden, ain-
da há dúvidas em torno dos fru-
tos políticos gerados com a exe-
cução do saudita.

A melhora veloz na imagem
do chefe de estado é inquestio-
nável. Pesquisa on-line da Reu-
ters/Ipsos aponta que 39% dos
americanos entrevistados acre-
ditam ter uma nova visão sobre a
capacidade de liderança do pre-
sidente após a operação.

No entanto, para Jean-Pierre
Lehman, professor de Política
Econômica Internacional do In-
ternational Institute for Manage-
ment Development (IMD) — elei-
to o melhor centro de estudos
executivos do mundo fora dos
Estados Unidos pelo Financial Ti-
mes — o ganho de moral do go-
verno democrata não dura até o
processo eleitoral, em 2012.

“O assassinato de Bin Laden
não vai ser capaz de criar em-
pregos, de reabilitar os bancos
nem de recuperar a economia
local. Depois dessa euforia, a
vida normal continua e a reali-
dade econômica do país vai vol-
tar ao centro das atenções”, co-
menta o especialista.

Para ele, a capacidade de re-
cuperação econômica do país é
um dos fatores preponderantes
na decisão das urnas dos Esta-
dos Unidos. Obama terá de fazer
um esforço adicional na acele-
ração no ritmo de recuperação
econômica se quiser se manter
instalado na Casa Branca pelos
próximos quatro anos.

Oposição
“Eu acredito na eleição do Oba-
ma não pela eliminação de Bin
Laden, mas pela incapacidade
dos republicanos em lançarem
um grande candidato”, acres-
centa Lehman. Por ora, o único
candidato cogitado pela oposi-
ção é o texano Ron Paul, conhe-
cido por ter contribuído para a
criação do movimento ultra-
conservador Tea Party.

O professor do IMD diz acredi-
tar que os ganhos provenientes da
captura de Bin Laden não ultra-
passarão os 2%. “Darão no máxi-
mo 2% de ganhos a Obama.” ■

“Efeito Bin Laden” não
favorece Obama em 2012
Para especialista, maior popularidade do presidente americano, Barack Obama, é fugaz e não ajudará nas urnas
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“São dois fatores os
que vão pontuar e
decidir as eleições
nos Estados
Unidos em 2012:
a capacidade
de recuperação
do país e quem
os republicanos
vão lançar
como candidato

Jean-Pierre Lehman,
professor de política econômica

internacional no Institute for
Management Development
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Obama tem ganho imediato de popularidade

A morte de Osama bin Laden deu
um impulso para a popularidade
do presidente Barack Obama,
e 39% dos americanos que
responderam à pesquisa on-line
Reuters/Ipsos disseram que
sua visão sobre a capacidade
de liderança do presidente
melhorou após a operação.
Cerca de 42% das pessoas
que participaram da pesquisa
afirmaram que agora têm
uma opinião melhor sobre
como Obama está lidando
com a guerra ao terror.

Os resultados da pesquisa,
divulgados ontem, indicaram
uma melhora na reputação de
Obama, que foi prejudicada
recentemente pelos altos
preços da gasolina. “Não
há evidências de que a taxa
de aprovação dele vai durar
até as eleições (em 2012),
mas um evento com esse
pode colocar Obama mais
como um líder militar e dar
a ele mais autoridade”,
disse a pesquisadora Julia
Clark, da Ipsos. Reuters

● Cerca de 32% dos
americanos acreditam que
Obama merece a maior parte
do crédito pela operação.

● Apenas 13% dos entrevistados
entendem que o mérito é do
republicano George W. Bush.

● Aproximadamente um terço
dos americanos se diz a favor
da detenção sem julgamento de
supostos terroristas na prisão
de Guantánamo, em Cuba.

■ PESQUISA

Governo dos EUA avalia se
irá tornar públicas imagens
do corpo de Bin Laden

Arif Ali/AFP
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