
Reeleito para
continuar por
mais quatro
anos na presi-
dência dos Es-
tados Unidos,
Barack Obama
declarou em
seu discurso

da vitória que o melhor para o
país “ainda está por vir”.Mas es-
sa esperança de “dias incríveis”
talvez não sirva para espelhar a
expectativa que o Brasil pode
ter em relação a um possível in-
cremento na corrente de comér-
cio entre os dois países.
“O Brasil, assim como toda a

América Latina, tem baixa prio-
ridade na política externa ameri-
cana, que é muito consensual e
permite pouca variação. Mal há
espaço para a ampliação dos
acordos bilaterais”, afirma o em-
baixador Rubens Barbosa.
A expectativa de especialistas

é que as coisas continuem do
modo emque estão nessa parce-
ria. Os Estados Unidos vão rotu-
lar o Brasil como protecionista,
enquanto o Brasilmanterá o dis-
curso contra os lobbies america-
nos e de crítica à política cam-
bial dos países mais ricos.
“Haverá estabilidade. Até

mesmo os pontos divergentes
devem continuar os mesmos.
Houve uma aproximação entre
Hillary (a secretária de Estado
americana,HillaryClinton) e Pa-
triota (o ministro das Relações
Exteriores, Antonio Patriota) es-
pecialmente em relação ao posi-
cionamento sobre a Síria. Mas
não deve ir muito além disso”,
diz Denilde Oliveira Holzha-
cker, professora do curso de Re-
lações Internacionais da ESPM.
Poucas vantagens são aponta-

das diante da continuidade de
Barack Obama no poder. Uma
delas estaria no fato de o Brasil
já ter estabelecido um diálogo
maduro e cordial como atual go-
verno americano. Além disso, a
há que se considerar também a
proximidade estabelecida entre
ele e a presidente Dilma Rousse-
ff. Ontem Dilma parabenizou

Obama por sua vitória. Ela fez
uma rápida menção à eleição
presidencial dos EUA ao citar a
parceria Governo Aberto, entre
Brasil e EUA, durante a abertura
da Conferência Internacional
Anticorrupção, em Brasília.
“Aproveito a oportunidade para
cumprimentar o povo america-
no e o presidente Barack Oba-
ma por sua eleição”, afirmou
Dilma em seu discurso.
É claro, porém, que os Estados

Unidos continuarão a ter grande
importância para a balança co-
mercial brasileira. Só neste ano,
a corrente de comércio bilateral
já acumulaUS$44,4bilhões, sen-
doUS$ 20,6 bilhões referentes às
exportações brasileiras e US$
23,8 relativos às importações.
Ainda quedeficitário para o la-

do do Brasil, o comércio com o
mercado americano é um dos
mais importantes para a econo-
mia brasileira, perdendo apenas
para a China em relevância.Mais
do que isso, é para os Estados
Unidos que vão boa
parte dos produtos
manufaturados pro-
duzidos no Brasil, já
que a China pratica-
mente só compra
matérias-primas.

Bancos
Mas é no tocante ao
mercado financeiro que talvez o
Brasil possa esperar algumasmu-
danças que o beneficiem, emde-
corrência de uma possível reor-
ganização do setor nos Estados
Unidos. Isso porque Wall Street

apostou suas fichas no adversá-
rio do presidente, o republicano
Mitt Romney, e perdeu. Agora
essas instituições enfrentam a
perspectiva de regulamenta-
ções ainda mais duras sobre

seus negócios no se-
gundo mandato de
Obama, e terão de
formar relaçõesme-
lhores com os no-
vos reguladores do
setor que serão indi-
cados por ele.
Obama perdeu

apoio de muitos
bancos após a crise financeira
de 2008 e a aprovação da lei de
reforma do setor financeiro Do-
dd-Frank em 2010, que teve co-
mo objetivo apoiar o sistema fi-
nanceiro,mas custou às institui-

ções perdas de bilhões de dóla-
res em lucros anuais.
O presidente democrata tem

abertamente afirmado seu des-
prezo por “banqueiros podero-
sos” que “não se tocaram”. Exe-
cutivos do setor financeiro te-
mem mais perdas se não pude-
rem ter influência sobre como
as regras da legislação Dodd-
Frank serão implementadas.
Pessoas que trabalham no se-

tor financeiro e de investimen-
tos dos Estados Unidos doaram
US$ 20 milhões para a campa-
nha da Romney, ante US$ 6 mi-
lhões para Obama, segundo o
Centro para Responsabilidade
Política.Quatro anos atrás, Oba-
ma recebeu US$ 16 milhões e o
republicano JohnMcCain apenas
US$ 9 milhões. ■ Com Reuters
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Obama reeleito traz mais
domesmo para o Brasil
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Vitória nas urnas do presidente americano poderá, contudo, provocarmudanças para o sistema financeiro

Presidente
afirmou várias

vezes seu
desprezo por
“banqueiros
poderosos”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 nov. 2012, Mundo, p. 36.




