
Voto para presidente é direto, mas quem decide é o Colégio Eleitoral 

 

Obama e Romney lutam para conquistar a maioria dos 538 delegados que indicarão o futuro 

morador da Casa Branca 

 

A cada quatro anos, sempre que os Estados Unidos realizam eleições para presidente, uma 

expressão é repetida com frequência pelos principais candidatos e pelos participantes de suas 

campanhas para estimular o eleitorado: “Todo voto conta”. Para a contagem geral dos votos, a 

declaração é verdadeira; para o desfecho da eleição, nem sempre. Isto porque a eleição nos 

EUA não é direta. 

 

Considerado confuso por muitos e criticado por alguns especialistas, o sistema de eleição 

por meio do Colégio Eleitoral nos Estados Unidos será posto à prova novamente em 6 de 

novembro. Para ser declarado presidente do país, é preciso que o candidato conquiste a 

maioria entre os 538 membros do Colégio Eleitoral, sem que necessariamente tenha sido o 

vencedor no voto popular. 

 

Número mágico 

 

O presidente Barack Obama, do Partido Democrata, e seu rival Mitt Romney, do Partido 

Republicano, lutam para chegar ao “número mágico” de 270 delegados no Colégio, que 

garante a presidência.  

 

A divisão dos delegados e dos distritos eleitorais por eles representados é feita 

proporcionalmente à população dos estados. Um estado populoso como a Califórnia tem 55 

delegados, enquanto Estados com população menor, como Vermont e Delaware, têm apenas 

três.  

 

Uma importante regra é que, na maioria dos estados, o vencedor no voto popular leva todos 

os votos correspondentes àquele estado. Isso significa que, se um candidato vence com 50,1% 

ou com 99% dos votos, ele terá os mesmos 100% dos delegados. As únicas exceções a essa 

fórmula são Maine e Nebraska, onde os votos dos delegados são distribuídos de acordo com o 

número de distritos em que um candidato tiver obtido a maioria dos votos. 

 

Polêmica 

 

O aspecto mais polêmico é a possibilidade de o resultado do Colégio Eleitoral, dependente do 

peso de cada estado na disputa, não corresponder à vontade da maioria do eleitorado. Nos 

anos de 1876, 1888 e 2000, o favorito da população como um todo não foi aquele que o 

sistema eleitoral colocou na Casa Branca. 

 

Em 2000, a Suprema Corte determinou que a recontagem no estado da Flórida fosse 

interrompida, o que resultou na vitória do republicano George W. Bush sobre o democrata Al 

Gore no Colégio Eleitoral, apesar de o democrata ter conseguido meio milhão de votos a mais 

que o adversário na votação popular. 

 

Decisão dos deputados 

 

Já em 1824, havia divisão política e nenhum dos candidatos conseguiu o número necessário 

para vencer no Colégio Eleitoral. Nesse caso, a Câmara dos Representantes determina 

o vencedor. Naquela ocasião foi escolhido o secretário de Estado John Adams, e não o 

preferido dos eleitores, o senador Andrew Jackson. 

 

As eleições ocorrem no dia 6, mas somente em 17 de dezembro o Colégio Eleitoral 

apontará formalmente o presidente. 

 

Ganho político para Obama com reforma da saúde divide opiniões 
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Diante da crise financeira mundial, a economia foi sem dúvida o assunto mais discutido 

durante a campanha americana. No entanto, uma outra questão recebeu amplo espaço no 

debate nacional: a reforma do sistema de saúde. Em junho deste ano, a Suprema Corte dos 

EUA considerou constitucional a reforma da saúde lançada pelo presidente Barack Obama e 

aprovada pelo Congresso. No entanto, o ganho político em cima desse tema divide opiniões. 

 

A nova lei, conhecida como Obamacare, cria um sistema universal de saúde e está prevista 

para entrar em vigor em janeiro de 2014 Em termos gerais, obriga todos que vivem nos EUA a 

ter um plano de saúde, sob pena de multa. A estimativa é que o plano incluirá no sistema 

cerca de 30 milhões de americanos que não têm qualquer cobertura de saúde. As famílias com 

renda mais baixa vão receber ajuda do governo para bancar os custos. A ideia de Obama é 

tornar o acesso à assistência médica no país mais igualitária. 

 

“A questão do plano de saúde tem um peso no bem-estar social, e (o candidato republicano à 

presidência) Romney passa insegurança às pessoas nessa questão”, disse Marcelo Zorovich, 

professor do curso de Relações Internacionais da ESPM-SP. Ele acredita que esse debate pode 

render proveito político e votos para Obama. “Para o americano rico, esse assunto não importa 

muito, pois ele vai continuar pagando o seu plano de saúde. Mas, para quem não tem nada, 

significa bastante.” 

 

Já para Michael Shifter, presidente do Diálogo Interamericano, um centro de estudos com 

sede em Washington, o presidente não foi bem ao explicar o chamado Obamacare. “Ele 

não convenceu os americanos de que isso é muito importante”, afirmou. Portanto, para 

Shifter, a reforma do sistema de saúde lançada por Obama talvez não renda votos 

significativos ao presidente. 

 

Os republicanos taxaram a proposta de Obama de “ditatorial”, e Romney chegou a 

prometer que seu primeiro ato, caso conquiste a presidência, será “repelir o Obamacare”. O 

problema, porém, é que Romney implementou um sistema idêntico em Massachusetts, onde 

foi governador, inclusive abrangendo o ponto mais polêmico do Obamacare, a obrigação de 

que todos os cidadãos tenham um plano de saúde. O candidato republicano mudou de posição 

alegando que o plano era bom para o Estado, mas não deveria ser imposto ao país. 

 

 

Candidatos divergem sobre papel do Estado na questão do emprego 

 

A taxa de desemprego nos EUA caiu em setembro ao menor nível em quase quatro anos, 

passando de 8,1% para 7,8%. É o mesmo nível em que estava quando o presidente Barack 

Obama assumiu o cargo, em janeiro de 2009. Nesse intervalo, entretanto, o mercado de 

trabalho piorou muito antes de melhorar. O pico da taxa de desemprego foi em outubro de 

2009, quando chegou a 10% da força de trabalho nos Estados Unidos. 

 

Os dois candidatos divergem principalmente no papel que o Estado tem na criação de 

empregos. O republicano Mitt Romney segue a linha que teve sua expressão máxima durante 

a presidência de Ronald Reagan, nos anos 80, na qual o governo seria o problema, não a 

solução. Para Obama, esse princípio já foi adotado pelo governo de George W. Bush e 

resultaram na crise econômica mundial que eclodiu no início de seu mandato. Ele defende que 

estímulos do Estado podem servir para impulsionar a economia e que foi assim que seu 

governo evitou que o país entrasse em outra Grande Depressão. 

 

Eles estão divididos por “argumentos clássicos da economia”, avalia Denilde Holzhacker, 

coordenadora do curso de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. O republicano 

afirma que intervenções do governo tiram o dinamismo da economia e que possibilitará aos 

empresários as condições para que seus negócios cresçam e assim possam contratar mais. Já 

Obama defende políticas que no geral visam “tornar o país competitivo no cenário 

internacional”, explica a especialista. 

 

A campanha de Obama promete que o presidente vai fazer a economia crescer a partir da 

classe média e não do topo para baixo, o contrário do que, em sua visão, Romney tentaria. 
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Diversas pesquisas de opinião mostraram ao longo da campanha que a economia é a principal 

preocupação dos eleitores, e dentro dela o emprego é o ponto mais vital. Pesquisa do Instituto 

Gallup divulgada no último dia 22 mostra que 91% dos norte-americanos consideram que a 

economia é um assunto importante ou muito importante na hora de decidir seu voto. O 

desemprego foi o segundo tópico mais citado, com 83%. 

 

• 3% dos norte-americanos consideram que o desemprego é um tópico muito importante na 

hora de decidir seu voto, segundo pesquisa Gallup. 

 

• 270 delegados do Colégio Eleitoral, de um total de 538, são necessários para eleger um 

presidente dos Estados Unidos. 

 

 
 

Fonte: Gazeta do Povo [Portal]. Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/eleicao-eua-

2012/conteudo.phtml?tl=1&id=1314807&tit=Voto-para-presidente-e-direto-mas-

quem-decide-e-o-Colegio-Eleitoral>. Acesso em: 5 nov. 2012. 
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