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A avaliação do governo Obama está em declínio, por causa dos efeitos econômicos. O 
presidente não debateu política como os republicanos. Eles mobilizaram eleitores, enquanto os 
democratas optaram pela defensiva. Isso fez com que propostas ficassem evidentes. Também 
existe a questão conjuntural na divisão do eleitorado americano, pois quando há diferentes 
pontos de vista, as oposições ficam mais claras e a diferença [nas intenções de voto] fica 
muito pequena. Foi o que aconteceu com Al Gore e [George W.] Bush, em 2000.  
 
O que o próximo presidente vai precisar resolver até 2016? 
 
A primeira coisa é o problema fiscal, que precisa de um ajuste grande. A segunda é dar 
dinamismo econômico, aumentando empregos e oportunidades. Isso em âmbito doméstico. 
Em termos de política externa, os desafios serão a crise econômica da Europa, a instabilidade 
do Oriente Médio e a ascensão da China, enquanto uma economia forte. É um quadro de 
bastante incerteza.  
 
O que representa uma vitória de Romney ou de Obama para essas questões? 
 
Do ponto de vista externo, Romney tem uma visão tradicional do poder americano, com plena 
capacidade militar e uma economia muito forte. Além disso, ele é bem unilateral em muitas 
coisas. É um consenso entre analistas que Obama está mais sintonizado com questões 
internacionais e que é preciso entender as mudanças que estão ocorrendo. Quanto à política 
doméstica, as diferenças são gritantes. Especialmente no que eles pensam sobre o Estado e o 
que é necessário para a recuperação econômica norte-americana. Romney imagina um 
governo mínimo, com baixa capacidade de atuação e pouco investimento em temas 
econômicos e sociais. Isso significa cortes nessas áreas. Obama pretende cuidar socialmente 
da população, criando uma rede de proteção social. O grande mote dele é que os americanos 
precisam se inserir economicamente no sistema internacional, com mudança de padrão e 
desenvolvimento. Isso significa mudar do ponto de vista energético, aumentando a inovação 
na tecnologia americana – que não é prioridade para Romney. 
 
O Brasil e a América Latina se beneficiam com a vitória de Romney ou Obama? 
 
É difícil dizer. Tradicionalmente, os republicanos são melhores governantes pensando na 
América Latina, pois são mais favoráveis a agenda de comércio. A política de Obama deixa o 
resto do continente em segundo plano, mas também não é intervencionista e reconhece que 
há uma mudança. 
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