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Brasileiros com cidadania ameri-
cana – e vice-versa – seguem a
tendência de outras minorias, co-
mo negros e hispânicos, e votam
majoritariamente em Barack
Obama. De 30 entrevistados pe-

lo Estado, apenas dois indica-
ram que optariam por Mitt Rom-
ney, embora outras pessoas do
Brasil residentes nos EUA e sem
direito a voto também tenham
declarado apoio ao republicano.

A maior parte dos entrevista-
dos leva em consideração a ques-
tão da imigração. Embora haja
decepção com a deportação de
mais de 1 milhão de imigrantes
sem documentos, os brasileiros
avaliam que Obama avançou em
alguns pontos, especialmente
para os jovens estrangeiros, e as
conquistas poderiam ser revoga-
das em um governo de Romney.

As relações EUA-Brasil impor-
tam, mas não pesam tanto na ho-
ra de escolher um candidato. Al-
guns se dizem hispânicos. Ou-
tros, não. “Romney seria uma re-
petição de Bush”, disse a produ-
tora Paula Buarque, se referindo
ao ex-presidente George W.
Bush. O designer Danilo Matz
concorda. Segundo ele, seu voto
vai para Obama “porque o presi-
dente ainda não teve tempo de
arrumar a bagunça deixada pelo
antecessor”.

Segundo o professor de enge-
nharia Felipe Pait, “em política
externa, o governo Obama tem

mostrado avanços razoáveis em
situação difícil, tendo assumido
após uma presidência que condu-
ziu duas guerras de maneira in-
competente e perdeu aliados no
mundo”. “Romney, em compara-
ção, não mostrou interesse, co-
nhecimento ou aptidão por te-
mas internacionais”, disse.

O ex-presidente também in-
centivou muitos moradores de
Mount Vernon, pequena cidade
no subúrbio de Nova York, com
8 mil brasileiros, a optarem por
Obama. “Eles morrem de medo
de Romney ser um novo Bush”,
disse Claudineia Cardinali, que

atua no Centro Cívico do Brasil e
está em processo de regulariza-
ção de situação nos EUA.

O engenheiro Fabio Andrade,
de Boston, diz que o fato de ser
“latino” foi fundamental na sua
decisão de votar em Obama. “Mi-
nha desconfiança e antipatia pe-
lo Partido Republicano é tama-
nha, especialmente pela ala mais
conservadora, sabidamente anti-
imigrantes, que me registrei co-
mo democrata”, afirmou.

Juliana da Silva, estudante de
psicologia de Harvard, diz não
ser a favor de algumas políticas
de Obama, como “uso de dro-

nes” (aviões não tripulados) “ou
a deportação de imigrantes”. Ain-
da assim, o considera “uma me-
lhor opção do que Romney.

Republicano. Um dos poucos
brasileiros que votará no republi-
cano é Robson Paixão, que atua
na área de marketing em Boston.
“A economia é um grande fator
na minha escolha, pois ele prega
mais controle de gastos”, disse.
“Também acho a reforma do sis-
tema de saúde em Massachu-
setts muito boa e beneficiou mui-
ta gente. Sei que ele se opõe ao
Obamacare (reforma do sistema
de saúde do presidente), mas es-
pero que ele não a revogue e tra-
balhe com os democratas”, dis-
se.

Na hora do voto, brasileiros nos EUA preferem Obama

S e os 590 milhões de latino-
americanos pudessem vo-
tar, a eleição para presidente
dos EUA já estaria liquidada.

Barack Obama seria reeleito com fol-
ga e foguetório. O presidente ameri-
cano pode estar na berlinda em casa,
mas, segundo Latinobarómetro, ne-
nhum chefe de Estado no Hemisfé-
rio Ocidental ostenta a aprovação do
presidente americano.

Escolhemos bem? Há controvér-
sias. As relações entre as Américas
compõem um enredo contraditório,
com tintas de ressentimento, expec-
tativas exageradas, miopia mútua e
baita indiferença. A história é cumpri-
da, mas basta rebobinar até a década
passada para apreciar sua dimensão.

O novo milênio nas Américas raiou
com mistura de desconfiança e otimis-
mo. A primeira luz veio de Washington,
quando o recém-eleito George W. Bush
anunciou, arranhando um espanhol ra-
zoável, um novo namoro com a região,
embalado com loas à democracia e à
prosperidade comercial. Para selar o
pacto, enviou o prestigiado general Co-
lin Powell para a cúpula dos Estados
Americanos em Lima, no Peru. Foi no
dia 11 de setembro de 2001 – e o resto é
uma história de bodas frustradas.

Enquanto Washington ocupava-se
com a guerra ao terror, as outras Améri-
cas assistiam sentadas a uma querela
alheia. Data dali o colapso da ascendên-
cia americana na região, personificada
por Bush, que com suas frequentes gafes

e arroubas de falcão (“Missão cumpri-
da!”, bradou à tropa, em meio à conflagra-
ção iraquiana) se tornou alvo fácil de cha-
cota. Melhor para o venezuelano Hugo
Chávez, que capitalizava para sua revolu-
ção bolivariana cada tropeço do gringo.

Quando em 2008 surgiu Obama dos
escombros, o alívio era continental.
Com bela fala e sintonizado com nosso
complexo mundo multipolar, o jovem
democrata prometia um “upgrade” da
era Bush e, logo em 2009, acenou para
um recomeço na vizinhança.

De lá para cá, pouco mudou. É emble-
mático que o encanto latino-americano
com Obama ainda resista à timidez da
sua agenda para as Américas. Adoramos
detestar tudo que lembra à era Bush,
inclusive seu pretenso herdeiro, Mitt

Romney. Mas são da gestão republicana
as maiores iniciativas para América Lati-
na dos últimos tempos. Entre elas, os
tratados de livre comércio para Panamá
e Colômbia. Até então esses mesmos
pactos mofavam no Congresso por de-
terminação da maioria democrata.

Os partidários de Obama camufla-
vam seu franco protecionismo com pie-
dades sobre os hermanos trabalhado-
res latinos, estes supostamente ameaça-
dos pelo livre comércio. (Um evidente
contrassenso, já que é a falta de acesso
aos mercados e não o seu excesso que
mais tolhe o bem-estar latino.) Sim, foi
Obama que resgatou os tratados latinos
e os enviou para aprovação do Congres-
so, mas só após a surra que levou nas
urnas em 2010, quando a oposição con-
quistou o controle da Câmara e forçou a
barra comercial.

Tamanha indiferença da Casa Branca
não garante que Romney seja a melhor
aposta para a região. Sim, coube a ele o
único aceno da campanha para o mun-
do abaixo do litoral do Estado de Flóri-
da. “Estamos totalmente centrados na
China. América Latina é uma enorme
oportunidade para nós”, disse o republi-
cano no último debate, sem réplica nem
eco de Obama. Há quem ainda aplauda
o currículo de Romney, um republicano

moderado, que governou o Massa-
chusetts com pragmatismo.

Mas Romney não ascendeu pela
força própria. Temperou seu discur-
so ao paladar dos republicanos, parti-
do tomado pela truculência e peque-
nez, que na ânsia de derrubar Obama
quase levou a nação ao calote históri-
co. Também subscreveu a macumba
econômica ao pregar a guerra total
ao épico déficit público sem aumen-
tar imposto algum.

O evangelho espelha o fundamen-
talismo de seus patrocinadores, mas
pode atrapalhar seu governo ao colo-
cá-lo em rota de colisão com a meta-
de do país que pelas pesquisas deve
votar em Obama, e também com o
Partido Democrata, que deve conti-
nuar majoritário no Congresso.

Com a casa dividida, as melhores
propostas da política e diplomacia
americanas podem parar no engarra-
famento de Washington. Vença quem
vencer na terça-feira, mais uma vez,
América Latina pode ficar como figu-
rante da história americana.
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Apesar da proximidade das elei-
ções nos EUA, a disputa entre o
presidente Barack Obama e seu
rival, Mitt Romney, não tem cau-
sado grandes impressões no go-
verno brasileiro. A avaliação é
que, com democratas ou republi-
canos no poder, não haverá gran-
des mudanças na “estável” rela-
ção entre Brasília e Washington.

No Palácio do Planalto, no en-
tanto, não se esconde um certo
apreço por Obama – não apenas
pela tradicional identificação
dos governos brasileiros desde
o fim da ditadura com o discurso
democrata, mas também por
um certo temor de que a volta
dos republicanos ao poder pode-
ria significar também o retorno
das políticas econômicas extre-
mamente liberais que provoca-
ram a crise de 2008.

Hoje, o Brasil acusa o governo
americano de ser o maior res-
ponsável pela supervalorização
do real, com sua política de
“afrouxamento monetário”. Ain-
da assim, a avaliação é que Oba-
ma tentou pôr um freio no mer-
cado. Já as propostas republica-
nas de baixar impostos e liberar
investimentos não agradam aos
ouvidos brasileiros.

A avaliação em Brasília é que
os dois países estabeleceram
uma relação estável e houve
avanços em diversas áreas, espe-

cialmente na questão dos vis-
tos. Apesar de a exigência ainda
não ter prazo para acabar, os
EUA investiram em formas de
facilitar a concessão do docu-
mento aos brasileiros – e hoje o
Brasil ultrapassa a China como
o país que mais recebe vistos
americanos.

Também no programa Ciên-
cia sem Fronteiras, centro das
atenções de Dilma, os EUA facili-
taram a oferta de vagas em suas
universidades.

A suposta falta de atenção dos
americanos com a América do
Sul não incomoda o Planalto. A
visão é que a relação hoje é res-
peitosa e não há mais cobranças
de alinhamento. Apesar das vi-
sões divergentes em temas co-
mo Oriente Médio – especial-
mente nos casos da Líbia, dos
palestinos e do Irã – não há mais
no Brasil a sensação de pressão
constante por parte dos america-
nos para que o País mude suas
posições. Ao mesmo tempo, os
próprios americanos não se can-
sam de ressaltar que nunca an-
tes tantos emissários de seu go-
verno vieram ao Brasil negociar
cooperação em áreas que vão da
segurança à agricultura.

Ainda assim, nos últimos qua-
tro anos, não faltaram pequenas
crises entre os dois governos. A
mais séria delas, ainda não bem
digerida pela diplomacia brasi-
leira, foi a reação do governo
Obama ao acordo costurado

por Brasil e Turquia, ainda no
governo de Luiz Inácio Lula da
Silva, para interromper o proces-
so de enriquecimento de urânio
no Irã.

A crise mais recente envolveu
críticas do representante de co-
mércio de Washington, Ron Ki-
rk, às elevações de tarifas de im-
portação decididas pelo Brasil.
A resposta foi dura. Outras duas
situações envolveram direta-
mente os republicanos – e não
Obama. As duras críticas da opo-
sição à decisão da Força Área
americana de comprar aviões da
Embraer provocaram uma crise
que acabou levando ao fim do
negócio. A outra foi a aprovação
de uma lei na Flórida – onde o
governador é o republicano Rick
Scott – que proíbe a atuação no
Estado de empresas que tenham
negócios com Cuba, o que afe-
tou a brasileira Odebrecht.

Dilma e Obama têm uma rela-
ção considerada “bastante ra-
zoável”. Não há grande proximi-

dade, mas há entendimento. O
governo brasileiro aprecia a vi-
são mais social dos democratas,
o interesse pelos direitos huma-
nos e a tendência a usar mais os
mecanismos de negociações
multilaterais, como o G-20 e o
Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas, várias vezes ignora-
do pelo antecessor de Obama,
George W. Bush.

Uma das maiores preocupa-
ções de Brasília não é com o futu-
ro presidente americano, mas
com quem será o novo chefe do
Departamento de Estado. Hil-
lary Clinton já anunciou que dei-
xará o cargo em 2013.

Entre os democratas, ne-
nhum dos dois nomes cotados
entusiasma o Brasil. Um deles, o
senador John Kerry, nunca de-
monstrou nenhum interesse pe-
la região e não tem a menor inti-
midade com os temas locais. A
outra possível candidata, a em-
baixadora americana nas Na-
ções Unidas, Susan Rice, é vista

como uma negociadora dura e
militarista – ela defendeu uma
intervenção armada na Líbia du-
rante a crise que levou à deposi-
ção de Muamar Kadafi.

Do lado republicano, a situa-
ção pode ser pior. O nome esco-
lhido por Romney seria John Bol-
ton, o mesmo embaixador que,
durante o governo de George W.
Bush, conseguiu articular a saí-
da do brasileiro José Maurício

Bustani do cargo de diretor-ge-
ral da Organização para Proibi-
ção de Armas Químicas (Opaq).

No Itamaraty, a visão é que o
nome do novo presidente não
importa tanto quanto a maneira
como serão tratados assuntos
importantes para o Brasil. Entre
eles, a redução do déficit comer-
cial brasileiro é central, assim co-
mo o fim dos vistos e a coopera-
ção em ciência e tecnologia.
Mas, para além dos temas bilate-
rais, há uma preocupação com a
negociação de paz no Oriente
Médio, hoje parada, e com a si-
tuação de Irã e Cuba.

“Estamos preparados para
trabalhar com qualquer gover-
no (dos EUA). Temos um histó-
rico de relacionamento não ape-
nas entre governos, mas com a
sociedade (americana) em ge-
ral”, disse o porta-voz do Itama-
raty, Tovar Nunes. “Temos al-
guns temas que estarão sempre
na agenda e serão tratados com
quem vencer as eleições.”

●✽ macmargolis@terra.com.br

Imigrantes do Brasil no
território americano
seguem tendência de
outras minorias e votam
em democratas

● Posição brasileira

TOVAR NUNES
PORTA-VOZ DO ITAMARATY
“Estamos preparados para
trabalhar com qualquer governo
(dos EUA). Temos um histórico
de relacionamento não apenas
entre governos, mas com a
sociedade (americana) em geral.
Temos alguns temas que estarão
sempre na agenda e serão
tratados com quem vencer”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A26.




