
Reeleição de Obama deve ser vista como prova de fogo 
Marcelo Ribeiro 
 

 
Hillary Clinton, secretária de Estado americana, pode estar deixando o cargo para iniciar sua trajetória como candidata 

democrata em 2016 
 
Desempenho do presidente dos Estados Unidos pode ruir qualquer possibilidade do candidato 
democrata na corrida presidencial de 2016.  
 
Depois de um final de campanha bem mais desesperador que o prognosticado pelo partido 
democrata, o presidente reeleito Barack Obama terá pouco tempo para celebrar seu triunfo. 
 
Consciente de que o resultado reflete uma divisão pouco característica do cenário político 
americano, o vitorioso Obama deve focar os últimos momentos de sua primeira gestão na 
elaboração de um programa que tente vislumbrar a retomada econômica, além de enfrentar o 
elevado índice de desemprego.  
 
Para Wagner Iglecias, doutor em sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da USP, o democrata terá que promover uma negociação mais bem articulada 
com os republicanos. 
 
"Como a Câmara dos deputados do país tem maioria republicana, Obama terá que saber lidar 
com a oposição e propor uma retomada em conjunto, pedir maior contribuição dos oponentes. 
A vitória é uma segunda oportunidade. Ele ganhou principalmente nos swing states, mas a 
vantagem foi mínima, o que é bastante preocupante". 
 
Como não obteve votação maiúscula, Obama deve enfrentar pressão popular e da oposição no 
início de seu segundo mandato. "Terá que mostrar que sabe negociar. Qualquer questão que 
tenha a ver com recuperação econômica deve ser priorizada neste início da segunda gestão. 
Terá que fazer essa busca de maneira incansável", sinaliza Iglecias. 
 
Marcus Vinícius de Freitas, professor de relações internacionais da ESPM, avalia que a principal 
prioridade do líder democrata será a de tomar medidas contundentes para diminuir a taxa de 
desemprego. "Obama precisa resolver a questão da dívida do estado, balanceando o 
orçamento. Além disso, deve definir o que fará com os cortes tributários que foram realizados 
no governo Bush. Adicionalmente, precisa definir o que se pretende fazer na Síria e o Irã". 
 
No mesmo sentido, Marcio Sette Fortes, economista e professor de relações internacionais do 
Ibmec-RJ, o grande desafio do presidente será governar tendo em mente que quase metade 
da população não o queria como administrador. "Ele tem que trabalhar fortemente a questão 
do emprego, que ele herdou da gestão de Bush", reforça. 
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Os especialistas consideram ainda que os quatro anos a seguir devem ser encarados pelo 
presidente reeleito como uma segunda oportunidade. A prova de fogo que Obama enfrentará 
pode ser determinante para o resultado da corrida presidencial de 2016. Se não der fôlego à 
economia do país e continuar apresentando números decepcionantes, o democrata pode ruir 
qualquer possibilidade de vitória de um correligionário.  
 
"O instituto da reeleição é muito tradicional nos Estados Unidos. Só presidentes que tiveram 
desempenhos muito ruins não conseguiram a reeleição. Por isso, a vitória dele era muito 
provável. Mas agora terá que trabalhar muito para aumentar as oportunidades do próximo 
presidenciável democrata", explica Iglecias. "Porém, se conseguir estabelecer a recuperação 
econômica, a vitória em 2016 estará quase garantida", complementa.  
 
Os nomes dos presidenciáveis também devem influenciar no entrave que ocorrerá em quatro 
anos. "Dependendo do escolhido, já é possível estabelecer as oportunidades de cada partido. O 
que mais vai pesar é capacidade de Obama promover uma virada na economia. Conquistado 
isso, estabeleceria um favoritismo para os democratas", acredita Freitas. 
 
Sobre o desempenho de Mitt Romney, não há dúvidas que o republicano, que tinha perdido as 
prévias em 2008 para John McCain, surpreendeu a muitos pela sua perfomance nos debates, 
além de uma aceitação positiva do eleitorado. "Romney e os republicanos saíram fortalecidos, 
porque não ganharam por muito pouco", explica Fortes, do Ibmec-RJ.  
 
Apostas de 2016 
 
Indagados sobre os nomes que poderiam despontar na corrida presidencial de 2016, os 
especialistas consideram que Mitt Romney talvez não seja apontado "por ter sido derrotado, 
mesmo com pouca diferença. Não é muito tradicional um partido repetir o candidato, quando 
ele enfrenta um revés. É bem diferente do Brasil". 
 
O jovem Paul Ryan, que completava a chapa de Romney, pode ser um nome forte para a 
próxima eleição. "Ele é o que sobra de mais forte no partido. Ainda assim, é extremamente 
radical e isso deve preocupar", aponta Iglecias. "Ryan, apesar da juventude e da experiência 
como congressista, teve atitude pouco aprovada quando promoveu o corte de gastos com 
ações de prevenção e assistência a quem sofre com os desastres naturais. Essa questão veio à 
tona agora com o Sandy e pode ter contribuído para a vitória de Obama. Além disso, ele é 
muito extremista, o que não agrada ao eleitor americano", finaliza Fortes. 
 
O panorama atual reflete que o partido republicano tem pouca penetração entre mulheres e 
latinos. Certamente, o candidato a ser escolhido pelo partido de Romney será de um nome que 
ganhe simpatia desses nichos do eleitorado. 
 
Além de avaliar que Ryan poderia ser considerado pouco experiente, Freitas aponta que Hillary 
Clinton, secretária de Estado norte-americana, pode estar deixando o cargo para iniciar sua 
trajetória como candidata democrata. A mulher do ex-presidente Bill Clinton, que sempre teve 
aprovação absoluta, tem o nome mais do que projetado para pleitear o cargo. "Só isso justifica 
o engajamento de Clinton na eleição de Obama neste ano", aposta. 
 
Fonte: Brasil Econômico. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.brasileconomico.ig.com.br/noticias/reeleicao-de-obama-deve-ser-
vista-como-prova-de-fogo_124597.html>. Acesso em: 8 nov. 2012. 

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
.


