
Uma pesquisa internacional feita
a pedido da BBC revelou que
65% dos brasileiros preferem a
reeleição do presidente america-
no Barack Obama à chegada do
ex-governador de Massachu-

setts Mitt Romney à Casa Branca.
A preferência brasileira por

Obama segue uma tendência
mundial. O democrata é aponta-
do como a melhor escolha para
a Casa Branca em 20 dos 21 paí-
ses pesquisados, somente no Pa-
quistão o republicano ficou em
primeiro lugar. O levantamento
não inclui os EUA.

A pesquisa foi realizada com
mais de 21 mil pessoas entre ju-
lho e setembro deste ano pelo ins-
tituto GlobeScan/PIPA. O resulta-
do mostrou que 50% do total de
entrevistados torcem por Oba-
ma. Os favoráveis a Romney so-
mam 9% e os demais declararam
não ter nenhuma preferência.
Obama é favorito no Brasil por-

que ele tem um discurso mais
atrativo que o seu adversário. Os
brasileiros acabam associando o
democrata às políticas voltadas
às minorias”, afirma Denilde
Holzhacker, pesquisadora do Nú-
cleo de Pesquisa em Relações In-
ternacionais da USP e professora
das Faculdades Rio Branco.

Heni Ozi Cukier, professor de

Relações Internacionais da ES-
PM, acrescenta que essa tendên-
cia é seguida também na Améri-
ca Latina. “Há preferência pelo
discurso populista, que aponta
para uma questão ideológica um
tanto quanto superficial, pois
muitos desconhecem as políticas
de cada candidato”, diz o espe-
cialista. ■ C.B., M.R. e agências

A duas sema-
nas do confron-
to final, nas ur-
nas, entre Ba-
rack Obama e
Mitt Romney
pela presidên-
cia dos Esta-
dos Unidos, a

postura mais agressiva adotada
novamente pelo presidente
americano em um debate televi-
sionado parece ter lhe rendido
certa vantagem diante do ad-
versário republicano. E foi a dis-
cussão sobre política externa —
tema que em geral tem pouco
apelo com os eleitores nos Esta-
dos Unidos — que levantou es-
sa possibilidade.

Isso só se concretizou, contu-
do, porque ambos os candida-
tos trataram de internalizar as
questões externas, relacionan-
do-as diretamente com a econo-

mia americana. Além disso, o
debate de segunda-feira à noite
sobre política internacional foi
marcante pela frequência com
que Romney alinhou-se com as
estratégias de Obama, no lugar
de distanciar-se delas.

“A política externa america-
na é extremamente consensual.
Os candidatos podem até apre-
sentar divergências na forma,
mas não na essência”, afirma
Rubens Barbosa, que foi embai-
xador do Brasil em Washington
de junho de 1999 a março de
2004. “Isso significa, por exem-
plo, que para o Brasil nada mu-
dará, nem positiva e nem nega-
tivamente, qualquer que seja o
vencedor dessas eleições”, diz.
“A América Latina vai conti-
nuar tendo baixa prioridade pa-
ra o governo americano”.

Uma das diferenças no discur-
so foi que Romney citou nova-
mente — como já havia feito em
debates anteriores — que pre-
tendia ampliar as parcerias en-

tre os Estados Unidos e a Améri-
ca Latina. Barbosa pontua, con-
tudo, que é não possível a qual-
quer presidente americano rea-
lizar tal feito. “Os acordos bila-
terais que poderiam ser feitos já
existem. Os Estados Unidos não
vão negociar com a Venezuela,
por exemplo. Também não fa-
rão acordos com o Uruguai, que
está inserido no Mercosul”, afir-
ma o embaixador.

A percepção do embaixador,
contudo, é de que Barack Oba-
ma deve receber influência posi-
tiva em razão do desempenho
que apresentou nesse último
confronto frente a frente com
Romney. “Minha percepção é
que, entre os eleitores indecisos
de estados que terão peso no re-
sultado final da disputa Barack
Obama pode ter conquistado
mais pontos”, diz.

Não foram só os países da
América Latina que estiveram
praticamente ausentes do mapa
geográfico utilizado por Obama

e Romney. A Europa, conforme
chama a atenção o embaixador
Rubens Barbosa, sequer foi cita-
da pelos presidenciáveis.

Sobre temas que foram desde
a retirada das tropas norte-
americanas do Afeganistão em
2014 até evitar um envolvimen-
to militar na Síria, Romney re-
petiu posições de Obama, no
que analistas viram como um
esforço consciente para apare-
cer como um moderado que
não vai arrastar os Estados Uni-
dos para uma nova guerra.

“Os debates, na verdade, ser-
vem como plataforma para o
candidato se apresentar como
um líder e Romney conseguiu
se mostrar como uma alternati-
va. Mas ainda não temos como
saber o que acontecerá. A dispu-
ta está muito apertada”, afirma
Heni Ozi Cukier, professor do
curso de relações internacio-
nais da ESPM-SP.

Em pesquisa divulgada on-
tem, Obama abriu uma peque-

na vantagem à frente do adver-
sário republicano. Mas, segun-
do levantamento diário Reuters/
Ipsos, a disputa permanece em
empate técnico. Obama está 1
ponto à frente de Romney entre
os prováveis eleitores, com
47% a 46% das intenções de vo-
to. A margem de erro da pesqui-
sa é de 3,5 pontos percentuais.

A pesquisa com dados on-li-
ne de quatro dias inclui algumas
respostas dadas após o último
debate entre os candidatos, na
noite de segunda-feira, mas o
impacto completo do embate na
Flórida só será registrado após
alguns dias. Obama, no entan-
to, manteve uma vantagem
maior nos estados que vão deci-
dir a eleição. O Ipsos indicou
que o presidente está à frente
nos locais com disputa mais
apertada, como Flórida, Virgi-
nia e Ohio, e deve vencer a elei-
ção no colégio eleitoral com
uma margem confortável de 322
a 206 votos. ■ Com Reuters
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A duas semanas da eleição,
Obama recupera vantagem

Robyn Beck/AFP

DESTAQUE CORRIDA À CASA BRANCA

Brasileiros preferem que democrata seja o vencedor
Pesquisa feita em 21 países traz
Obama como predileto em 20;
Romney ganha só no Paquistão

Com fraco desempenho em debate, Mitt Romney facilita a reação do presidente na reta final da disputa
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Tradicionalmente, alguns espe-
cialistas apontam que, quando
um republicano está à frente da
presidência dos Estados Uni-
dos, há tendência histórica de
as relações bilaterais com o Bra-
sil ganharem mais fôlego.

“O debate de segunda-feira
mostrou mais uma vez que Mitt
Romney destacou seu interesse
na possibilidade de ampliar o co-
mércio bilateral com a América
Latina, enquanto Barack Oba-
ma desperdiça essa oportunida-
de”, diz Marcus Vinicius de Frei-
tas, professor de Relações Inter-
nacionais da Faap.

Segundo ele, dependeria do
Brasil fortalecer os laços com os
Estados Unidos, ratificando,
por exemplo, uma posição con-
sistente diante do Irã. “O Brasil
precisa definir qual tipo de rela-
ção quer manter com um esta-
do condenado pela sociedade in-

ternacional e o quanto um rela-
cionamento como este pode ser
importante”, diz Freitas.

“Um candidato republicano
seria melhor para a América
Latina. Os democratas normal-
mente são mais protecionis-
tas, eles dificilmente vão abrir
espaço”, acrescenta Heni Ozi
Cukier, professor Relações In-
ternacionais da ESPM.

Já Denilde Holzhacker, pes-
quisadora do Núcleo de Pesqui-
sa em Relações Internacionais
da USP e professora das Faculda-
des Rio Branco, pondera, contu-
do, que Obama é mais realista
que Romney quando o assunto
é a proximidade com os países
latino-americanos. “Ele sabe
que o Congresso americano é
um empecilho para que sejam
estabelecidas novas relações co-
merciais. Talvez essa burocracia
em torno dos acordos que faça
com que o presidente adie al-
guns planos”, afirma.

Uma questão crucial que atual-
mente está inserida neste cená-

rio, conforme destaca o embaixa-
dor Rubens Barbosa, é a relacio-
nada ao algodão. “O Congresso
americano tem uma proposta ain-
da pior que a vigente atualmente
para ser votada no início do próxi-
mo mandato presidencial. Só que
a OMC (Organização Mundial do
Comércio) já deu autorização pa-
ra o Brasil retaliar o algodão ame-
ricano por irregularidades”, diz.

Na avaliação de Denilde Hol-
zhacker, Romney “quer utilizar
a América Latina como um mo-
saico para explorar e manter as
relações comerciais, uma postu-
ra que é bem colonialista”. Ela
acrescenta que Obama mostra
interesse em uma política “mais
sofisticada”, específica para ca-
da país. “Provavelmente, se for
reeleito, Obama não mudará
sua postura em relação à Améri-
ca Latina. A região esteve bem
longe de ser questão central no
seu governo. Houve demora in-
clusive para escolher o ministro
de assuntos hemisféricos da re-
gião”, lembra. ■

Especialistas brasileiros
da área de relações

internacionais têm posições
distintas sobre qual candidato
poderia ser mais benéfico para a
relação comercial com o Brasil.

Pesquisa realizada
em 21 países aponta que

população prefere que Barack
Obama vença as eleições
americanas em 20 deles.
Romney só ganha no Paquistão.

● ●

Proximidade com latinos em debate

Saul Loeb/AFP

Murillo Constantino
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Você mencionou
a Marinha, por
exemplo, e que
temos menos
navios do que
tínhamos em 1916.
Bom, governador,
também temos
menos cavalos e
baionetas, porque
a natureza das
nossas forças
militares mudou.
Temos essas coisas
que se chamam
porta-aviões,
nos quais os
aviões pousam.
Temos esses
navios que andam
embaixo d'água,
os submarinos
nucleares.
A questão não
é um jogo de
batalha naval

Barack Obama

LEIA MAIS

Especialistas divergemquando o temaé a possibilidade real de ampliar o comércio entre os EstadosUnidos e aAmérica Latina

A América precisa
liderar, e, para
que isso aconteça,
temos de fortalecer
nossa economia
aqui em casa.
Para ser capaz
de cumprir esse
papel no mundo,
a América precisa
ser forte

A Marinha
precisaria de
313 navios para
cumprir sua
missão. Estamos
agora com menos
de 285. Quero ter
certeza de que
teremos os navios
solicitados por
nossa Marinha

Atacar-me não
é uma pauta

Mitt RomneyCandidatossecumprimentamnoúltimoencontro frentea frentequetiveramantesdoduelonasurnas

Cláudia Bredarioli e
Marcelo Ribeiro
redacao@brasileconomico.com.br

Barbosaaponta imbrógliodoalgodãocomoexemplodedificuldade

 Quarta-feira, 24 de outubro, 2012 Brasil Econômico 5

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 4-5.




