
Independentemente do resulta-
do das disputas primárias reali-
zadas pelo Partido Republicano
para escolher o candidato às
eleições que definirão o próxi-
mo presidente dos Estados Uni-
dos, o atual chefe do governo
americano, Barack Obama, já
começa a se preparar para en-
frentar seu pior inimigo: seu
próprio histórico. Precisa mos-
trar em sua campanha que real-
mente é capaz de reverter o
atual cenário econômico vivido
pelo país e, principalmente, dar
garantias aos americanos de
que eles terão emprego.

A manutenção do cargo exigi-
rá ainda que Obama explique o
porquê de não ter cumprido
boa parte de suas promessas de
campanha, feitas quando ele
ainda defendia o discurso da
mudança dizendo que “nós po-
demos”. Nesse aspecto, as prin-
cipais questões recaem sobre o
fato de a dívida pública ter au-
mentado 50% ao longo de seu
governo e de os Estados Unidos
não terem reduzido seu orça-
mento militar, conforme pro-
metido pelo então senador.

A luz verde no fim do túnel,
contudo, começou a se acender
no mês passado, quando foram
divulgados indicadores positivos
para o comércio e a indústria do
país. “Mas, mesmo que essa tra-
jetória de crescimento se fortale-
ça, vai demorar para o emprego,
que é o último indicador a sentir
a recuperação econômica, mos-
trar sinalização positiva. Esse pe-
ríodo pode ser maior do que o
que o presidente tem até as elei-
ções”, diz Vitor Wilher, especia-
lista do Instituto Millenium.

Justamente por isso, Obama
começou a sinalizar, na semana

passada, durante seu discurso
sobre o Estado da Nação, que a
economia — e, em especial, a ge-
ração de emprego — é o foco
principal de sua campanha e do
projeto para o próximo gover-
no. “A taxa de desemprego é o
calcanhar de Aquiles do gover-
no Obama, mas é interessante
observar que o eleitor america-
no também envolve os republi-
canos nessa crítica ao cenário
econômico, pois eles são maio-
ria no Congresso e também com-
põem a estrutura do governo”,
afirma Denilde Oliveira Holzha-
cker, da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM).

Assim, enquanto os republica-
nos ainda enfrentam uma guer-
ra ideológica interna na defini-
ção de seu candidato — proces-

so que certamente irá se arras-
tar em prol da continuidade da
exposição da mídia —, Obama
tenta contornar a crise.

É fato, contudo, que a maioria
das propostas do atual presiden-
te enfrentará uma forte resistên-
cia republicana, limitando a pos-
sibilidade de qualquer avanço
num Congresso dividido antes
das eleições de 6 de novembro.
Assim, embora Obama esteja
consciente dos obstáculos legis-
lativos, seus assessores conside-
ram que essa abordagem marca
pontos políticos, com maior
pressão sobre os republicanos
que, para Obama, obstruem a re-
cuperação econômica.

Em seu recente discurso, cla-
ramente dirigido à classe mé-
dia, o presidente americano dis-

se ser fundamental que o país
atraia uma nova geração manu-
fatureira de alta tecnologia e
postos altamente pagos.

Barack Obama deixou claro
que, nessa campanha, quer fis-
gar a maior parte do eleitorado,
que está na classe média, pelo
bolso. “Você pode chamar de
guerra de classe, o que quiser,
mas pedir para um bilionário pa-
gar a mesma fatia de imposto
que sua secretária, a maioria
dos americanos chama isso de
senso comum”, disse, direcio-
nando-se claramente a um dos
destaques da campanha republi-
cana, o candidato milionário e
ex-governador de Massachu-
setts, Mitt Romney. Os demo-
cratas têm atacado os republica-
nos no Congresso por apoiarem

benefícios fiscais que favore-
cem os mais ricos, enquanto os
republicanos são contra um au-
mento de impostos, mesmo so-
bre os mais endinheirados, ale-
gando que isso iria prejudicar a
frágil recuperação econômica.
(leia mais ao lado).

Os Estados Unidos têm uma
taxa de desemprego de 8,5%,
com 13 milhões de pessoas
sem trabalho, ao mesmo tem-
po em que a dívida nacional
chega a US$ 15,2 trilhões, supe-
rando neste mês o total do Pro-
duto Interno Bruto do país.
Diante desses dados, o econo-
mista Paul Krugman, Nobel de
Economia em 2008, já decla-
rou que o Partido Republicano
“não está à altura do desafio”
que o país tem pela frente. ■

Cláudia Bredarioli
cbredarioli@brasileconomico.com.br
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O milionário Mitt Romney arra-
sou na terça-feira na eleição pri-
mária da Flórida, conseguindo
uma sólida vantagem sobre o
conservador Newt Gingrich, o
que volta a colocá-lo como cla-
ro favorito para ser o candidato
republicano para enfrentar Bara-
ck Obama em novembro.

Romney confirmou as previ-
sões das pesquisas de uma vanta-
gem de 14 pontos sobre Gingri-
ch. De acordo com os resultados
definitivos, ele obteve 46,42%
dos votos, contra 31,93% do
principal rival. Dos 1.666.579 vo-
tos emitidos, Romney recebeu
774.985. Gingrich, ex-presi-
dente da Câmara de Represen-
tantes, recebeu 533.090 votos.
O ex-senador pela Pensilvânia
Rick Santorum foi o terceiro,
com apenas 13,34%, com o re-
presentante do Texas Ron Paul
em quarto (7,01%).

Esta foi a segunda vitória de
Romney depois de ganhar em
meados do mês em New Hamp-
shire nas primárias que começa-
ram em 3 de janeiro em Iowa,
vencidas então pelo ex-senador
conservador Rick Santorum -
terceiro nas pesquisas. Gingrich
venceu, por sua vez, a primária
realizada na Carolina do Sul,
em 21 de janeiro.

“Uma primária competitiva
não nos divide, nos prepara e va-
mos vencer”, disse Romney em
alusão aos ataques pessoais fei-
tos contra Gingrich para esta
campanha que fechou como vi-
torioso com um evento em Tam-
pa, na Flórida, sendo apresenta-
do por sua mulher Anne, seus
cinco filhos e alguns netos.

No estado, o Partido Republi-
cano conta com mais de 4 mi-
lhões de afiliados e o vencedor

ganha 50 delegados dos 1.144 ne-
cessários para conseguir a candi-
datura presidencial republicana,
a qual se decidirá em uma con-
venção do partido em agosto em
Tampa. Gingrich reconheceu a
derrota, mas advertiu que a bata-
lha pela candidatura era longa.

É a economia
“A Flórida é um estado impor-
tante e essa vitória sinaliza que
Romney se destaca, mas o elei-
tor republicano é instável e ain-
da podemos esperar muitas mu-
danças no cenário”, aponta De-
nilde Oliveira Holzhacker, pro-
fessora do curso de Relações In-
ternacionais da ESPM. Ela desta-
ca que a chamada Super Terça
— marcada para 6 de março,
quando acontecem disputas em

12 estados — vai sinalizar me-
lhor os rumos da escolha do
candidato republicano.

Até lá, além de disputar entre
eles, os republicanos têm tam-
bém de começar a apontar solu-
ções para a questão econômica,
algo que já está na mira do presi-
dente Barack Obama. “Por en-
quanto, nenhum republicano,
nem mesmo Romney, que se
diz mais próximo da economia
real, tem mostrado soluções pa-
ra a crise”, afirma o economista
Vitor Wilher, especialista do Ins-
tituto Millenium.

Segundo pesquisas de boca de
urna, 62% do eleitorado da Flóri-
da votou pensando que a econo-
mia era o principal problema que
devia ser solucionado por um
candidato. ■ C.B. com AFP

Na avaliação de Marcus Vinícius
de Freitas, professor do curso de
Relações Internacionais da Funda-
ção Armando Alvares Penteado
(Faap), o presidente americano,
Barack Obama, se expõe ao ten-
tar criar uma grande divisão de
classes nos Estados Unidos, com
a proposta de aumentar os impos-

tos dos mais ricos — conforme
apresentado no discurso sobre o
Estado da União. “Isso desconsi-
dera que a sociedade americana
sempre beneficiou quem investe
e os impostos afetarão os investi-
mentos”, afirma. Nesse aspecto,
segundo ele, ganharia vantagem
o eventual candidato republicano
Mitt Romney, “com mais expe-
riência da economia real”.

Pelo lado de Obama, Freitas
destaca como principais pon-

tos positivos a forte conexão
que o atual presidente estabele-
ce com os cidadãos de seu
país. “Ele vive em campanha,
sempre vai aparecer mais que
qualquer outro candidato. Por
isso, quanto mais a disputa re-
publicana se arrastar, melhor
será, pois o vencedor terá mais
exposição na mídia e consegui-
rá tempo para esvaziar a pauta
de temas negativos tratados a
seu respeito”. ■ C.B.

Flórida consolida favoritismo
de Romney entre republicanos

Guerra de classes é risco na disputa

Jim Young/Reuters

Democratas minimizam resultado deprimária

Para especialista, proposta pode
esbarrar no valor que sociedade
americana dá aos investidores

“

Mike Ehrmann/AFP

Ex-governador de Massachusetts vence primárias com 14 pontos de vantagem sobre Newt Gingrich

Para candidato
republicano, é
vantajoso que
indefinição se
arraste em razão da
exposição na mídia

Por enquanto,
nenhum republicano,
nem mesmo
Romney, que se diz
mais próximo da
economia real, tem
mostrado soluções
para a crise

Vitor Wilher
Especialista do Instituto Millenium

O presidente americano, Bara-
ck Obama, pediu novamente ao
Congresso ontem que ajude os
devedores hipotecários, pondo
parte da carga monetária sobre
os bancos. A falta de responsabi-
lidade das instituições credití-
cias “provocou a pior crise eco-
nômica da nossa época e isto é o
que inibe, em grande parte, a re-
cuperação após esta terrível re-
cessão”, disse Obama em Falls
Church (Virgínia, leste).

Obama reiterou uma propos-
ta feita em seu discurso sobre o
Estado da União, em 24 de janei-
ro, de ajudar os devedores hipo-
tecários afetados pela queda
dos preços das moradias a finan-
ciar seus empréstimos. “Envio
ao Congresso um plano que per-
mitirá a todos os proprietários
que tiverem demonstrado res-
ponsabilidade a economizar
US$ 3 mil dólares anuais sobre
seus empréstimos”, afirmou o
presidente americano.

Para financiar este plano,
cujo custo poderia chegar a
US$ 10 bilhões, o presidente
propôs impor “uma pequena
taxa aos grandes bancos”.Esta
ideia, baseada na responsabili-
dade dos bancos na crise pro-
vocada pelos créditos “subpri-
me” em 2008, já tinha sido pro-
posta por Obama no final de
seu primeiro ano de mandato,
em 2009, mas nunca foi apro-
vada pelo Congresso, onde des-
de 2011 os republicanos detém
a maioria da Câmara de Repre-
sentantes, que lhes permite de-
cidir sobre todas as questões
orçamentárias.

Para Obama, deve ser dada
aos “proprietários cumprido-
res” a possibilidade de realizar
novas hipotecas a taxas de juro
bonificadas. Para se qualifica-
rem, os proprietários deverão
ter pago as hipotecas nos últi-
mos seis meses e ter falhado
apenas um pagamento nos seis
meses anteriores. Quase 11 mi-
lhões de americanos têm paga-
do hipotecas maiores que o va-
lor de mercado de suas casas.
Outros milhões perderam os
seus imóveis, que agora serão
vendidos a preço de saldo. Os
planos do atual presidente ame-
ricano para o setor imobiliário
têm sido avaliados como “elei-
toreiros” pelos críticos republi-
canos, há nove meses de uma
eleição extremamente difícil pa-
ra Obama devido ao seu fraco
desempenho na solução da cri-
se econômica. ■ Reuters

ÀfrentenaFlórida,Romney
dizqueprimáriacompetitiva

opreparacomocandidato

Plano de
US$ 10 bi
para setor
imobiliário

O comitê de campanha de Barack Obama está consciente do fato de que um
moderado como Romney será mais difícil de derrotar que Gingrich, cujo caráter
descontrolado oferece mais argumentos para o ataque. A equipe de Obama
passou à ofensiva ontem dizendo que a vitória de Romney na Flórida tinha
custado “muito caro” para ele. “Ele e seus aliados tiveram que gastar mais de
US$ 15 milhões, cinco vezes mais que o que a campanha de Gingrich gastou”,
afirmou a subdiretora de campanha do Partido Democrata, Stephanie Cutter.AFP
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 30-31.
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