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When Barack Obama became president of the United States in 2008, a wave of optimism was seen in his country 

and around the world. It would be impossible for him to meet all the enormous expectations so many people 

had from him and he did not. But his first term was reasonably successful: he was able to avoid disaster after 

the financial crisis of 2007/2008, he passed a historic healthcare bill and he was able to take the US forces out 

of Iraq and now Afghanistan. Obama started his second term much more assertive than he did the first time, 

proposing an ambitious list of social programs and forming his own team to help him to carry it out. He was 

struck, however, with the revelation of the PRISM surveillance program that puts in check his credentials as a 

civil rights defender. Nevertheless, public opinion in the US seems not care much about this and still supports 

him. Economy goes relatively well, and despite his minority in the House, the president may have a smoother 

second term than his first. 

Quando, em novembro de 2008, Barack 
Obama se tornou o primeiro afrodescen-
dente a se eleger para a Presidência dos 
EUA, extraordinária onda de otimismo se 
espalhou pelo seu país e boa parte do mun
do. Quando tomou posse, em 20 de janeiro 
de 2009, dois terços dos americanos diziam 
acreditar que ele seria um bom presidente. 
Antes mesmo de fazer qualquer decisão no 
poder, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. 
Todas as pesquisas de opinião pública sobre 
a imagem dos EUA em outras nações mos
traram acentuada elevação positiva ao 
longo do ano de 2009. 

As expectativas eram enormes, em es
pecial as dos setores mais liberais da po
pulação americana, que em 28 anos tinham 
tido apenas um dos seus na Casa Branca 
(Bill Clinton, de 1993 a 2001). A campanha 
eleitoral, durante a qual Obama conseguiu 
vencer, primeiro no próprio Partido De
mocrata a aparentemente imbatível candi
datura de Hillary Clinton, que tinha o 
apoio de praticamente toda a estrutura 
partidária, e depois, no pleito geral, o se
nador John McCain, político admirado 

pela vasta maioria dos eleitores, ajudou a 
criar a mística de que se estava escolhendo 
então uma figura histórica para liderar a 
nação e o mundo. 

A poderosa oratória de Obama, compa
rável apenas à de mitos do porte de John 
Kennedy e Martin Luther King, o slogan 
inspirado ("Yes, we can"), que arrebatou e 
levou às urnas contingentes tradicionalmen
te arredios ao processo eleitoral como jovens 
e negros, a mobilização sem precedentes de 
centenas de milhares de pessoas que finan
ciaram sua campanha com pequenas doa
ções individuais, o uso inteligente e eficaz 
das redes sociais e das mais avançadas tec
nologias de comunicação, tudo isso redun
dou em enormes esperanças, que transfor
maram o ambiente social dos EUA, então em 
um de seus mais pessimistas momentos, em 
decorrência da crise econômica e financeira 
de 2007/2008 (a mais grave desde a Grande 
Depressão dos anos 1930) e da debacle mi
litar, política e moral da ocupação do Iraque. 

Carlos Eduardo Lins da Silva é editor desta revista. 
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Não era difícil prever que a ação do 
presidente no governo não seria capaz de 
atender a todas as demandas que a ela se 
apresentavam. Nem ele nem ninguém mais 
teriam condições para tanto. Não apenas as 
limitações naturais do sistema político tra
variam suas possíveis melhores intenções, 
como as da sua própria condição humana 
o impediriam de satisfazer a todos que 
dele queriam quase tudo. 

O discurso de posse já foi uma espécie 
de advertência do que viria. Seu tom pouco 
lembrava o do candidato. No seu primeiro 
momento de presidente, Obama se mostrou 
muito mais comedido, contido, realista, 
pragmático do que durante sua jornada 
como aspirante à Casa Branca permitia 
antecipar. Estava claro que o novo presi
dente seguiria o primado famoso de Mario 
Cuomo: fazer campanha na base da poesia 
e governar na base da prosa. No exterior, 
no entanto, em três grandes discursos (em 
Praga, Cairo e Acca), o já presidente man
teve a chama das esperanças acesa. 

Racionalmente, era difícil, quase im
possível, prever quais seriam as suas 
prioridades, já que seu currículo de ho
mem público de projeção nacional era 
escasso: meros quatro anos de atuação 
discreta no Senado. A escolha de seu esta
fe mais próximo e do gabinete tampouco 
permitiu discernir quais seriam as marcas 
de sua administração, já que ele - pruden
temente - preferiu recorrer a nomes de 
pessoas já conhecidas, experimentadas, do 
governo Clinton do que trazer as que o 
assessoraram no passado e na campanha, 
com raras exceções. Perguntado onde es
tavam as mudanças que ele prometera, 
Obama respondeu que a mudança era ele. 

O primeiro mandato 

Nos dois primeiros anos de seu 
governo, com maioria nas duas Casas do 

Congresso (57 a 41 no Senado e 256 a 170 
na Câmara), o presidente Obama teve as 
melhores condições para mostrar a que 
viera. Não foi muito longe, por cautela, ti
midez ou inexperiência ou por ter tido que 
concentrar toda a sua energia e seu capital 
político para lidar com a crise econômica e 
impedir que o país e grande parte de suas 
empresas quebrassem, o que efetivamente 
conseguiu, e isso só já não foi pequena vi
tória, embora muitas vezes não tenha sido 
reconhecida assim. 

Obama fez aportes de ajuda estatal da 
ordem de quase 800 bilhões de dólares 
para salvar grandes companhias e bancos 
da falência. Mas a atividade econômica 
demorou a ser retomada, o que só vem de 
fato ocorrendo desde meados de 2012. Com 
isso, o desemprego se manteve com níveis 
altos para os padrões americanos, o nível 
de renda médio continuou inferior ao de 
antes da crise e a insatisfação com as con
dições de vida não regrediu e foi, aos pou
cos, sendo dirigida contra o presidente 
atual, não contra seu antecessor, o respon
sável pelos problemas. 

Boa parte da estagnação se deveu ao 
fato de que as grandes empresas do país, 
embora tivessem acumulado durante os 
dois anos iniciais do governo Obama reser
vas de 1,8 trilhão de dólares (uma porcen
tagem de seus ativos superior à que tiveram 
no meio século anterior inteiro), foram re
ticentes em investimentos, ou por insegu
rança em relação ao futuro (em especial com 
a persistência dos problemas na Europa) ou 
por desconfiança política em relação ao 
presidente, considerado por muitos como 
excessivamente intrusivo nas atividades da 
iniciativa privada e por alguns como um 
perigoso socialista. 

O sucesso apenas relativo no combate à 
crise econômica (ao menos nos seus efeitos 
sobre o cidadão comum, já que estrutural
mente ele foi bem maior) aliada à oposição 
radical que setores da extrema direita do 
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Partido Republicano, aglutinadas em torno 
do movimento do Tea Party, levaram o 
Partido Democrata a uma sonora derrota 
na eleição do meio do primeiro mandato de 
Obama. Ele conseguiu manter a maioria no 
Senado, mas muito apertada (51 a 47) e f i
cou em significativa minoria na Câmara 
(193 a 242). 

Com isso, o que já não era simples se 
tornou muito mais complicado. Na primei
ra metade de seu governo, Obama obteve 
duas importantes vitórias: a reforma do 
sistema nacional de saúde, que embora 
tenha sido muito menos abrangente e in
clusiva do que ele prometera e seus aliados 
sonhavam ainda assim tem uma importân
cia histórica inegável para o país, e a mais 
radical mudança dos controles públicos 
sobre o sistema financeiro desde a Grande 
Depressão, que provavelmente evitará que 
situações como a de 2007/2008 se repitam 
nos próximos anos. 

Para a segunda metade, podia-se espe
rar que ele colocasse a maior parte de suas 
fichas no esforço para aprovar leis que 
ajudassem a lidar com o problema das 
mudanças climáticas e questões ambientais 
em geral, que permitissem a legalização da 
situação de milhões de imigrantes que vi
vem nos EUA sem documentação, que 
garantissem a independência energética do 
país em relação a fontes externas instáveis 
politicamente (Oriente Médio, Venezuela e 
outros), além do cumprimento de uma de 
suas principais promessas de campanha: o 
fechamento da prisão de Guantánamo 
construída por George W. Bush para encar
cerar estrangeiros suspeitos de pertencer a 
grupos terroristas. 

A maioria republicana na Câmara e a 
hostilidade crescente de parte dos america
nos ao presidente (insuflada pelo Tea Party 
e, muito provavelmente, embora não se 
possa provar, pelo sentimento racista de 
parcela dos brancos americanos inconfor
mados com a presença de um mulato na 

Casa Branca) o impediram de conseguir 
esses objetivos. 

Do primeiro mandato, ainda podem ser 
vistos como importantes vitórias para 
Obama, o encaminhamento que deu para 
o fim da presença militar americana no 
Iraque e para o gradativo encerramento dos 
esforços de guerra no Afeganistão, além, é 
claro, da morte de Osama bin Laden, seu 
maior trunfo em temas de segurança nacio
nal para a campanha de 2012. 

A eleição de 2012 

Obama chegou ao pleito de 2012 na 
condição de favorito disparado. Seu parti
do, o Democrata, estava completamente 
unido em torno dele e engajado em favor 
de sua reeleição, enquanto o Republicano, 
de oposição, apesar do êxito em 2010, esta
va fracionado, com mais de uma dezena de 
aspirantes à candidatura presidencial, to
dos se esforçando em parecer o mais radical 
possível para agradar a um grupo indiscu
tivelmente minoritário no conjunto do 
eleitorado nacional e incapaz de levar al
guém à vitória final, mas muito ativo e 
beligerante, a ponto de conseguir seques
trar o partido inteiro. 

No entanto, apesar da fragilidade de seu 
adversário, o ex-governador de Massachusetts 
e empresário Mitt Romney, Obama não 
teve uma campanha fácil, em grande parte 
por sua única e exclusiva responsabilidade. 
Seu desempenho no primeiro debate entre 
os candidatos foi lastimável e deixou trans
parecer alguns de seus traços de persona
lidade mais desagradáveis, que haviam 
sido muito bem acobertados na campanha 
de 2008: uma certa indiferença, distancia
mento dos demais, aparentemente motiva
da por um senso de superioridade intelec
tual em relação a todos os outros, e um 
certo desdém por quem não é tão inteligen
te, culto e competente como ele próprio. 
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Essa característica pessoal, que quase 
pôs a perder a reeleição tida como segura, 
também ajuda a explicar os insucessos do 
presidente nas negociações com a oposição 
no Congresso para resolver até os proble
mas essenciais do país, como a votação do 
Orçamento, que dirá para aprovar seus 
projetos considerados pelos republicanos 
como excessivamente de esquerda. 

Não que a simples simpatia e bom jeito 
para lidar com pessoas seja suficiente para 
assegurar todas as vitórias parlamentares 
para um presidente americano. Lyndon 
Johnson usou com perfeição essas armas em 
1964 e 1965 para aprovar a Lei dos Direitos 
Civis e os planos de sua Grande Sociedade, 
mas ele estava escorado pelo ambiente emo
cional intensamente favorável a si provoca
do pelo assassinato de John Kennedy. 

Franklin Roosevelt, outro mestre da 
persuasão corpo a corpo, no entanto, foi 
incapaz, durante a década de 1930, no auge 
de sua popularidade por estar tirando o 
país da Depressão, de fazer aprovar no 
Congresso uma lei básica em termos de 
respeito de direitos humanos, como a que 
tornava o linchamento um crime federal 
para ajudar a pôr fim à prática relativamente 
corriqueira de linchamentos de negros no 
Sul do país. 

O rematado profissional da política que 
Obama vem comprovando ser nestes seis 
anos de exposição mundial superou o es
corregão inicial, fez os deveres de casa nos 
debates posteriores e nos compromissos de 
campanha e ganhou a eleição, embora com 
apenas 51,1% dos votos populares (contra 
47,2% para Romney), uma pequena regres
são em relação a 2008, quando teve 52,9% 
contra 45,7% para McCain. 

O segredo para a vitória de Obama foi 
o fato de ele ter conseguido manter basica
mente o apoio dos eleitores de centro e de 
não ter alienado por completo o dos de 
esquerda, apesar da enorme frustração que 
eles sentem em relação àquele que deveria 

ser o promotor máximo de suas causas. 
Para manter o centro, Obama contou com 
a inestimável ajuda involuntária de Romney, 
que nas primárias abraçou as bandeiras do 
Tea Party e, embora se tenha distanciado 
delas na fase final, cometeu a imprudência 
de falar em público contra os pobres que 
apoiavam Obama e viu essas declarações, 
feitas em ambiente fechado, serem gravadas 
e divulgadas ao público pela imprensa. 
Quanto à esquerda, ela provavelmente se 
deu conta de que, apesar da desilusão em 
que Obama se convertera, ainda assim ele 
seria melhor do que o mórmon conservador 
Romney. 

Seu próprio time 

Mas Obama continuou em minoria na 
Câmara, embora diminuída (201 cadeiras a 
234) e alargou apenas um pouquinho a sua 
maioria no Senado (que agora é de 53 a 45), 
o que antecipa a continuidade de seus obs
táculos para ações mais ousadas em sua 
agenda de políticas públicas. 

Entretanto, o início do segundo manda
to foi muito diverso do primeiro. Ao anun
ciar as mudanças de gabinete e de seu cír
culo de conselheiros mais próximos, o 
presidente começou a montar o seu próprio 
time, independente dos que fizeram a Casa 
Branca de Clinton ou que trabalharam para 
outros caciques do Partido Democrata. Na 
economia, com Jason Furman na Presidên
cia do Conselho Econômico da Casa Branca 
e Penny Pritzker como secretária de Co
mércio, nas relações internacionais, com 
Samantha Power como embaixadora junto 
à ONU, na segurança, com Susan Rice como 
conselheira de segurança nacional, Obama 
se cercou de pessoas que vêm trabalhando 
com ele há muitos anos e com quem tem 
relações de confiança. 

Outras nomeações em nível ministerial 
passaram a impressão de um presidente 
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mais aguerrido em relação a suas causas do 
que o que havia tomado posse quatro anos 
antes. A diretora da Agência de Defesa do 
Ambiente (EPA), Gina McCarthy, é uma 
experiente autoridade em combate à polui
ção, e o secretário de Energia, o físico Ernest 
J. Moniz, um acadêmico respeitado e vete
rano combatente de projetos de energia 
limpa e renovável. 

Para os três postos mais importantes 
do governo americano, Obama também 
preferiu indicar pessoas com quem ele 
teve contato muito próximo e que clara
mente se alinham com sua maneira de 
pensar, diferentemente do que havia feito 
em 2008: John Kerry, seu maior aliado nos 
seus anos de Senado, para o Departamento 
de Estado (no lugar de Hillary Clinton, que 
o havia enfrentado nas primárias), Jack 
Lew, que trabalha há anos com ele, para o 
Tesouro (em substituição a Tim Geithner, 
que ele mal conhecia), Chuck Hagel, outro 
amigo do Senado, para a Defesa (no lugar 
de Robert Gates, que ocupava o posto no 
governo de George W. Bush e foi mantido 
por Obama para mostrar que o presidente 
não pretendia partidarizar o tema da se
gurança, e depois de Leon Panetta, do 
grupo de Bill Clinton). 

Politicamente, trata-se de uma estratégia 
arriscada. Em 2009, quando fez o jogo tra
dicional, o público o apoiara massivamente: 
71% aprovaram suas escolhas para o Gabi
nete, e apenas 22% as rejeitara. Em 2013, o 
nível de rejeição se manteve igual (22%), 
mas o de suporte caiu para 48%. 

No entanto, a montagem de uma equipe 
com o seu jeito parecia indicar um presi
dente mais confiante, que não terá mais que 
enfrentar eleições, que dispõe de quatro 
anos para construir seu legado à história e 
tentar corresponder às esperanças dos que 
o elegeram em 2008. 

O novo ânimo de Obama ficou mais 
ostensivo no discurso sobre o estado da 
União, em 12 de fevereiro. Ao contrário do 

que vinha fazendo em todos os seus pro
nunciamentos mais formais desde o da 
posse em 2009, Obama falou como um 
presidente liberal que tem orgulho de seus 
princípios, como fazia muito tempo não se 
ouvia no Congresso dos EUA. 

Defendeu projetos nas áreas de defesa 
do ambiente, saúde pública, proteção do 
consumidor e direitos civis (como a amplia
ção da garantia do exercício do direito ao 
voto, ameaçada em diversos estados sob 
controle dos republicanos por inúmeras 
exigências burocráticas), elevação do salá
rio mínimo para nove dólares a hora, uni
versalização de oferta de pré-escola pública 
em todo país, entre outras iniciativas. 

Em 23 de maio, o presidente voltou ao 
tema de Guantánamo, que ele havia em 
2008 prometido fechar nos primeiros cem 
dias de seu governo e que ficou aberta 
durante todos os quatro anos dele. Num 
discurso forte, em que também anunciou 
que a guerra contra o terrorismo, que seu 
antecessor, George W. Bush, havia decreta
do e considerado perpétua, deve chegar ao 
fim, ele também declarou que Guantánamo, 
"que nunca deveria ter sido aberta", iria 
deixar de existir. Isso, depois de mais da 
metade dos 166 prisioneiros que ainda estão 
lá terem entrado em greve de fome. 

Guantánamo é tão simbólico para a 
administração Obama quanto Obama o é 
para a democracia americana. Se sua eleição 
para a Presidência foi a demonstração mais 
eloquente de que a democracia nos EUA é 
forte, o fim de Guantánamo será a prova 
cabal de que o advogado das causas da 
Justiça e do direito Barack Obama se man
teve fiel a elas no exercício do poder. 

Espionagem e direitos 

Mas quando as coisas pareciam cami
nhar para um segundo mandato de Obama 
coerente com seu discurso de candidato, 
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apesar das previsíveis dificuldades decor
rentes de sua posição minoritária na Câma
ra, a qual, no entanto, poderá ser revertida 
nas eleições parlamentares de 2016 (devido 
ao esgotamento visível do Tea Party), o que 
daria ao presidente dois anos para encerrar 
com chave de ouro sua administração, eis 
que o semestre termina com um escândalo 
de proporções nixonianas exatamente na 
área dos direitos civis, o terreno que supos
tamente lhe deveria ser o mais caro e no 
qual seus aliados e seguidores esperavam 
dele a máxima atenção. 

A revelação de que Obama não só man
teve como intensificou a espionagem por 
agências do governo americano de cidadãos 
de seu país e de outros por meio do contro
le de seus telefonemas e atividades em re
des sociais e na internet em nome da defe
sa da segurança nacional foi surpreenden
te. Mais ainda, a defesa desses métodos 
feita pelo presidente quando o fantástico 
sistema se tornou conhecido. 

Afinal, o homem que agora diz achar 
certo manter esse esquema é o mesmo que 
no Senado dos EUA em 2007, apenas seis 
anos atrás, disse o seguinte a respeito de 
algo similar, mas menos intensivo, que era 
feito no governo de George W. Bush: "Esta 
administração (de Bush) nos coloca diante 
de numa falsa escolha entre as liberdades 
que prezamos e a segurança que provemos. 
Eu irei colocar à disposição de nossas agên
cias de inteligência e de cumprimento da 
lei instrumentos de que eles necessitem 
para localizar e desmobilizar terroristas 
sem colocar em risco nossa Constituição e 
nossa liberdade. Isso significa que não ha
verá mais grampos ilegais de cidadãos 
americanos. Não haverá mais espionagem 
de cidadãos que não são suspeitos de terem 
cometido crimes. Não haverá mais perse
guição a quem não fez mais do que protestar 
contra uma guerra injusta (...). Nós iremos 
mais uma vez dar exemplo ao mundo de 
que a lei não se sujeita aos caprichos de 

governantes teimosos e de que a justiça não 
pode ser arbitrária". 

Esse homem, que disse essas palavras 
quando era senador e aspirante à Presidência 
dos EUA, é o mesmo que agora escuta ad
moestações de seus colegas líderes de outros 
países, como os europeus, por ter permitido 
e estar defendendo um sistema de invasão 
de privacidade sem comparações na história 
que afeta não apenas cidadãos americanos 
como os de outras nacionalidades. 

O episódio PRISM, nome do programa 
clandestino de vigilância eletrônica opera
do desde 2007 pela Agência Nacional de 
Segurança (NSA) dos EUA, e que foi reve
lado por Edward Snowden, um funcionário 
terceirizado da NSA aos jornais The Guardian 
e The Washington Post, se tornou conhecido 
logo depois de outros incidentes graves de 
desrespeito a direitos civis básicos, como o 
grampo feito sobre os telefones de diversos 
jornalistas da agência Associated Press e de 
um jornalista da rede de TV Fox, sob a 
alegação de que os jornalistas haviam obti
do informações sobre planos do governo 
americano de combate ao terrorismo. 

Pode ser que todos esses episódios não 
afetem a popularidade Obama, já que pes
quisas de opinião pública realizadas logo 
após sua divulgação, mostram que 56% dos 
americanos consideram aceitável que a NSA 
possa ter acesso aos registros de telefonemas 
de milhões de pessoas, americanas ou não, 
sem necessidade de ordem explícita do Judi
ciário, mesmo que estas não sejam suspeitas 
de terem cometido atos ilegais, enquanto 41% 
julgam que essas práticas são inaceitáveis. 

Para os americanos, a preocupação com 
a segurança supera o zelo pela preservação 
dos direitos civis, embora estudos estatísti
cos como o de Ronald Bailey publicado na 
revista Reason demonstrem que a chance de 
um americano ser morto em um atentado 
terrorista é de uma em 20 milhões e de ser 
morto em um acidente de trânsito é de uma 
em 19 mil. 
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Como quase todo presidente democrata 
desde a Guerra Fria, Obama também se 
sentiu na contingência de agir de modo 
muito duro em temas relativos à segurança 
nacional para não se expor diante do elei
torado, que em geral costuma achar os 
democratas mais fracos nesses assuntos do 
que os republicanos. Por isso, tanta ênfase 
em programas como os que levaram à mor
te de Bin Laden e dos aviões não pilotados 
que alvejam inimigos selecionados. Por 
isso, a permissão para manter e ampliar o 
PRISM. Por isso, a perseguição a funcioná
rios do governo que vazem informações 
para a imprensa com base na Lei de Espio
nagem de 1917 (o governo Obama iniciou 
mais processos com base nessa lei em seus 
quatro anos e meio do que todas as admi
nistrações juntas de 1918 até 2009). 

Política externa 

Em política externa, o presidente Obama 
e a opinião pública americana parecem 
estar de acordo neste momento. Os ameri
canos estão numa de suas fases de isola
mento, que se alternam historicamente com 
as de desejo de maior envolvimento nos 
assuntos internacionais. O presidente tem 
se mostrado desde o início do seu mandato 
um líder muito mais preocupado e interes
sado em relação aos temas domésticos, na 
linha de Bill Clinton, Harry Truman, Lyndon 
Johnson, do que nos do mundo, como John 
Kennedy e George H. Bush, por exemplo. 

A doutrina Obama para o papel dos 
EUA no mundo é a de "liderar da retaguar
da", como ele expressou durante os even
tos na Líbia. Ou seja, ajudar a dar o tom 
da direção para o encaminhamento da 
solução do problema, oferecer sustentação 
política e até material para quem quiser se 
expor aos riscos de ir à ação prática (naque
le caso, a França), mas não se envolver di
retamente nos assuntos nem minimamente 

ameaçar a integridade física dos homens 
e mulheres de suas Forças Armadas. Daí, 
inclusive, a ênfase que deu ao programa 
de aviões de ataque sem pilotos. 

Sua grande promessa na área externa, 
afastar os EUA dos conflitos no Iraque e no 
Afeganistão, já foi cumprida, com plena 
aprovação popular. Apesar dos contratem
pos que teve na Líbia, sua política cautelo
sa de manter distância de encrencas como 
as guerras civis naquele país e na Síria 
também vai dando relativamente certo, ao 
menos em termos de recepção por parte de 
seus eleitores, que demonstram concordar 
com ela. 

Apesar de ser um Nobel da Paz, Obama 
não tem dado mostras de querer se tornar 
o grande mediador de nenhum plano mais 
substantivo de paz no Oriente Médio ou 
em qualquer outra região do mundo. Seus 
projetos mais ambiciosos nesse terreno, de 
acabar com todas as armas nucleares do 
planeta, ficaram mais ou menos, por en
quanto, apenas no campo da retórica. Se ele 
resolver se empenhar de fato em algum 
programa de grande magnitude, certamente 
será o do desarmamento nuclear universal. 

Com relação à China, não obstante os 
muitos problemas comerciais e os dos 
ataques cibernéticos, os quais podem se 
agravar com o episódio PRISM, Obama 
deixou claríssimo na sua cúpula com Xi 
Jinping na Califórnia, que não pretende 
reeditar nenhum tipo de Guerra Fria com 
a outra superpotência planetária, mas, ao 
contrário, seu objetivo é alcançar um en
tendimento pragmático que seja do inte
resse dos dois países, e Xi demonstra estar 
de acordo com isso. 

O presidente tem investido pesadamen
te em outro tipo de política externa, a co
mercial, apostando alto em acordos de livre 
comércio com países do Pacífico, com a 
Europa e com diversos países de todos os 
tamanhos em diversas regiões do mundo, 
inclusive da América do Sul. Esse tipo de 
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atuação tem se mostrado ser do seu interes
se, e Obama a desempenha com satisfação 
e competência. 

Em relação à América do Sul, Obama 
não demonstra nenhum entusiasmo ou 
curiosidade especial. Cumpre suas missões 
protocolares, como fará ao receber a pre
sidente Dilma Rousseff em visita de Estado 
em outubro, mas na sua lista de priorida
des, esta região do mundo definitivamen
te não está nas mais altas posições. Sobre 
o Brasil, especificamente, se a decisão do 
país sobre a compra dos caças favorecer os 
americanos, como há muitos indícios de 
que possa ocorrer e isso acontecer às vés
peras ou durante a visita da presidente a 
Washington, a relação bilateral poderá dar 
um salto de qualidade, mas sem que isso 
implique de algum modo em o país se 
tornar um parceiro realmente estratégico 
para os EUA. 

Economia 

Se as violações dos direitos civis pare
cem não abalar a avaliação que os america
nos fazem de seu governo, o desempenho 
da economia, que em geral é o mais impor
tante critério dessa avaliação em qualquer 
governo, indica que Obama pode encarar 
o futuro com alguma tranquilidade. 

Ao contrário do que acontece na Euro
pa, nos EUA a conjuntura parece bastante 
favorável para a superação dos piores 
aspectos da crise de 2007 / 2008. A aplicação 
de novas tecnologias para a extração de 
gás de xisto no território americano por 
custos compatíveis com altas taxas de lu
cratividade abriu perspectivas que contra
riam radicalmente as previsões pessimistas 
que eram feitas sobre o futuro do provi
mento de energia para o país. Com o xisto, 
a autossuficiência energética pode estar ao 
alcance dos EUA em relativamente pouco 
tempo. 

O PIB cresceu 2,4% no primeiro trimes
tre, o que se não é brilhante não chega a 
ser mal. Para o ano de 2013, a média das 
previsões é de crescimento de 3,1%, tam
bém um avanço que se não é esplendoroso, 
é satisfatório. O desemprego não chega a 
ser tão baixo quanto se gostaria, mas está 
se mantendo na faixa dos 7,5%, que é per
feitamente aceitável dado o histórico dos 
últimos oito anos. O consumo das famílias 
cresceu 3,2% no primeiro trimestre, o que 
demonstra que a confiança pública na 
economia está em alta. A produtividade 
da economia continua forte, o que é sinal 
de que as taxas de retorno dos investimentos 
também serão boas nos próximos meses e 
anos. 

Se os números se mantiverem nesses 
patamares, Obama terá um primeiro ano 
de segundo mandato tranquilo para poder 
prosseguir em suas disputas com a Câmara 
sob controle republicano com a mesma 
segurança de contar com apoio da opinião 
pública que tem tido desde o início desta 
fase de seu governo, embora ainda não te
nha sido capaz de chegar a um acordo final 
sobre a questão do Orçamento, o que vem 
obrigando a administração a fazer os cortes 
obrigatórios pelo sistema de "sequestro" 
que entrou em vigor em 1 de janeiro e que 
afeta em especial os funcionários públicos, 
mas também diversos programas sociais. 

Embora a responsabilidade pelos efeitos 
do "sequestro" seja conjunta dos Poderes 
Executivo e Legislativo, as mais recentes 
pesquisas de opinião pública mostram que 
a maioria do eleitorado considera a Câma
ra republicana mais culpada pela situação 
do que o presidente democrata. Este, por 
sua vez, num esforço para se distanciar da 
imagem de pessoa esnobe e alheia aos co
muns mortais, vem se dedicando a um es
forço de cortesia, e tem convidado líderes da 
oposição para jantares e almoços na Casa 
Branca ou em restaurantes para conversarem 
sobre o impasse orçamentário e tentarem 
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chegar a alguma solução, como conseguiram 
fazer Bill Clinton e Newt Gingrich em situa
ção similar na década de 1990. 

Se o problema do Orçamento for solu
cionado e a atividade econômica mantiver 
o pique atual, nada no horizonte, exceto 
alguma crise em política externa imprevi
sível até agora ou um escândalo de ordem 
moral, improvável no caso de Obama, que 

parece ter absoluto autocontrole em todas 
as áreas, poderá impedi-lo de concluir seu 
governo com ampla aprovação pública e 
em boas condições de fazer o sucessor, 
provavelmente, pelo que se pode observar 
neste ponto, a ex-secretária de Estado 
Hillary Clinton. 

Junho de 2013 
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Text Box
Fonte: Política Externa, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 97-105, jul./ ago./ set. 2013.




