
Oque significa politicamente es-
tasegundaparalisaçãodogover-
no na história dos EUA?

O Congresso está aproveitando
um momento de fragilidade do
presidente Obama para infligir
danos aos cidadãos, que ficarão
semumapartedosserviçospúbli-
cos que cabe ao governo federal.
O recado que o Congresso quer
mandaré: Obama nãopensa tan-
to assim nas pessoas. A agenda
do Congresso no momento é a
eleição de 2016 na qual Obama
nãoconcorrerá.Umdospré-can-
didatos republicanos, por sinal,
nasemanapassadafezumdiscur-
so de 21 horas no Senado buscan-
do obstruir a pauta de votações.

Como a situação chegou a este
ponto?

Parte dos serviços públicos nos
EUAébancadapelogovernofede-
ral, com o orçamento votado pe-
lo Congresso. Parte bancada pe-
los estados e outras unidades fe-
derativas, com variados sistemas
orçamentários. Nesse caso, o
Congresso (que tem a Câmara de
Representantes dominada pela
oposição republicana) conseguiu
bloquear a votação do orçamen-
to federal, o que já tinha tentado
no fim de 2012 e no começo de
2013. Como o Presidente Obama
acaba de aprovar o Health Care
Program — uma versão reduzida
de seu plano Obamacare de am-
pliação dos serviços de saúde pa-
ra grande partedapopulaçãonor-
te-americana — o “bloqueio” do
Congresso pode ser visto como
uma retaliação ao Health Care
Program (que tem um orçamen-
to à parte, que não depende da
atual posição do Congresso).

E o que significa esta crise para o
resto do mundo ?

Depende dequem estávendo.Pa-
ra os estados mais próximos em
termos de aliança com os Esta-
dos Unidos, é um sinal de fraque-

za que pode atrapalhar seus pro-
jetos. Caso de Israel em relação
ao Irã e Palestina, ou dos mem-
bros da OTAN que aguardam
uma posição mais clara do gover-
no Obama a respeito da Síria. No
caso da Europa, que está lidando
com uma crise econômica grave,
é um acontecimento importan-
te: parlamentos regionais podem
recorrer ao“governmentshutdo-
wn” (onde isso é permitido pela
legislação) para tentar impedir
os planos de ajuste econômico
criados no âmbito da União Euro-
peia. Para os demais emergentes,
como Brasil, Rússia, Índia e Áfri-

ca do Sul, a fragilidade dos EUA
no plano interno é sinal de que as
iniciativasdos emergentesnopla-
no internacional serão mais tole-
radas que de costume.

Como a paralisação pode afetar
a economia dos Estados Unidos?

Obama enfrentou questiona-
mentos da sua capacidade de ge-
renciar crises internacionais ao
longo de todo o ano de 2013. Ago-
ra, a crise vem no momento que
a economia parecia ir bem.O
que esvazia parte do capital polí-
tico construído por Obama no

seu primeiro mandato. Das gran-
des promessas de campanha, a
retirada do Iraque e Afeganistão
não foram sucessos, o programa
de saúde só começa agora a ser
implementado, a reconstrução
do multilateralismo internacio-
nal não foi adiante em face do de-
safio dos emergentes. Restou
sair da crise econômica e o "shu-
tdown" coloca isso em dúvidas.

É possível prever um possível
desfecho para a crise?

Provavelmente o governo Obama
fará concessões aos republicanos
(por exemplo,mantendoasredu-
ções fiscais para proprietários de
grandes fortunas e grandes em-
presas, que foi o ponto de embate
mais agudo do primeiro governo
Obamae quase levouao“shutdo-
wn”nocomeçode2013).Osrepu-
blicanos cobrarão cortes de gas-
tos sociais para “compensar” a
aprovação do Health Care Pro-
gram. O sistema político dos EUA
depende dessas barganhas.

Esta situação nos EUA se reflete
no Brasil de alguma forma?

O cancelamento da visita da pre-
sidenta Dilma aos EUA no rastro
do escândalo de espionagem
veio em boa hora. Dilma man-
dou um recado duro ao governo
Obama e diminuiu a possibilida-
de de sucesso dos EUA em al-
guns negócios bilaterais (como a
compra dos caças). Junte isso ao
“shutdown” e temos um cená-
rio em que, aparentemente, o
Brasil agiu da forma correta. Foi
a Nova York e denunciou a espio-
nagem que sofreu (apesar de
não acusar o governo Obama),
propôs um novo modelo multila-
teral de cooperação na área de
tecnologia, mantém seu prestí-
gio junto aos emergentes e ao
“Sul global”. Em vésperas de
ano eleitoral, a presidenta Dilma
ganhou um presente de política
externa — área em que seu gover-
no andava patinando ao longo
de todo o ano, com o conturba-
do fim da gestão Patriota. A con-
juntura ajudou a presidenta.

Em vésperas de ano
eleitoral, a Presidenta
Dilma ganhou um
presente de política
externa — área em que
seu governo andava
patinando, com o
conturbado fim da gestão
Patriota. A conjuntura
ajudou a Presidenta”
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‘CRISE NOS ESTADOS UNIDOS
TENDE A FAVORECER DILMA’
Com a paralisação do governo nos Estados Unidos, o presidente Oba-
ma deverá enfrentar, além da crise interna, a desconfiança interna-
cional, especialmente dos países emergentes. Em ano difícil, ele pre-
cisará transitar por áreas delicadas na tentativa de agregar interesses

republicanos e democratas. Para Carlos Frederico Pereira da Silva Ga-
ma, doutor em Relações Internacionais da PUC-Rio, a crise interna
expõe a frágil situação do governo, inclusive, criando uma conjuntu-
ra que pode favorecer a presidente Dilma Rousseff .
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 out. 2013, Mundo, p. 28.
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