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Assim como ocorreu em 2000, os especialistas avaliam que o candidato com maior número de votos talvez não vença 

a corrida presidencial 
 
Pesquisas de levantamento ainda apontam os candidatos empatados com 49% das intenções 
de voto.  
 
A pouco mais de 24 horas do encerramento da votação da eleição presidencial dos Estados 
Unidos, o resultado das pesquisas ainda fotografa um panorama indefinido sobre quem deve 
estar no comando o país. O prognóstico para o resultado dos Colégios Eleitorais, porém, 
sinalizam uma vitória do democrata Barack Obama, que deve ultrapassar o histórico número 
de 270 delegados.  
 
A preocupação com a velocidade da apuração é um dos fatores que contribui para a tensão 
que deve movimentar não apenas o cenário político como também o mercado financeiro nas 
próximas semanas.  
 
"O processo de apuração é mais lento, porque tem várias formas de votação. Além da 
antecipada e do voto presencial, tem aqueles que enviam o voto por correio. Serão dez dias de 
prazo para receber os votos", avalia Marcus Vinicius de Freitas, professor de relações 
internacionais da FAAP. 
 
A disputa acirrada remete à disputa eleitoral entre George W. Bush e Albert Al Gore em 2000, 
quando a eleição acabou tendo intervenção da Suprema Corte, que decidiu pela vitória de 
Bush após a recontagem dos votos na Flórida.  
 
"Desta vez, a briga não deve se concentrar apenas na Flórida. Os swing states serão realmente 
decisivos de maneira generalizada", sinaliza Gunther Rudzit, professor de relações 
internacionais das Faculdades Rio Branco. 
 
"A Suprema Corte foi solicitada por uma alegação de que alguns votos estavam rasurados na 
Flórida. O problema se deu nas cédulas e por isso Al Gore pediu a recontagem. Isso 
provavelmente não ocorra desta vez", complementa Heni Ozi Cukier, cientista político da ESPM 
e fundador do Insight Geopolítico. 
 
Assim como ocorreu em 2000, os especialistas avaliam que o candidato com maior número de 
votos talvez não vença a corrida presidencial. Isso porque nem todos os estados trazem o 
mesmo número de delegados para o vencedor. "A eleição é presidencial, mas o sistema 
adotado faz com que os resultados estaduais centralizem as atenções", aponta Cukier.  
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Freitas adianta que já nesta quarta-feira (7/11) será possível estabelecer um "panorama 
preliminar" de quem sairá vencedor nos colégios eleitorais. 
 
Indagados sobre um possível favoritismo de Obama, os especialistas consultados pelo Brasil 
Econômico não responderam com unanimidade, refletindo a indefinição do cenário político 
americano.  
 
Rudzit atribui a possível vitória de Obama à falta de carisma de Romney. "O perfil do 
republicano, que teria aspectos elitistas e contraditórios, não agradaria a maioria do 
eleitorado". 
 
Na contramão, Freitas considera que o fato de Obama, que está em sua primeira gestão, 
aparecer empatado Mitt Romney indica uma indisposição do eleitorado com o comando do 
atual presidente. "A derrota de Obama se ocorrer derivará das suas políticas econômicas que 
não surtiram o efeito prometido, como a taxa de desemprego que está bem acima do 
prometido e ao fato de a economia não ter respondido aos estímulos que foram feitos pelo 
Banco Central".  
 
O especialista da FAAP aposta suas fichas na vitória apertada de Romney e aponta dois fatores 
como determinantes para o resultado. "A incompetência de Obama quando o assunto é 
economia e a postura agressiva e vingativa que vem adotando podem se virar contra o 
democrata. Por isso, acho que vai dar Romney". 
 
Cukier acredita que não há favoritismo e considera o cenário "bastante incerto". Além de 
elogiar o desempenho de Romney durante a campanha, o especialista admira a postura e a 
maneira com que ele demonstrou estar capacitado para gerir o país.  
 
"Ele começou bem, com discurso forte. Mudou algumas coisas e se posicionou mais ao centro 
podendo conquistar outra parcela do eleitorado. No primeiro debate, Obama foi massacrado".  
 
Em contrapartida, o especialista da ESPM acredita que o apoio do popular Bill Clinton e a sua 
figura estelar podem alavancar o desempenho do democrata nas urnas. "Mesmo com um 
Romney bem articulado, Obama ainda tem uma essência e um histórico fascinante, o que lhe 
dá mais possibilidades", acredita Cukier.  
 
Sobre os possíveis efeitos que o furacão Sandy, que atingiu a costa leste do país, poderia 
provocar na votação, os especialistas consideram que os votos enviados por correio devem 
chegar antes do final do prazo. Além disso, o desastre teria promovido a imagem de Obama 
como um presidente envolvido e presente nos problemas que assolam o país. 
 
"As regiões atingidas, principalmente Nova Jersey e Nova York, são tipicamente democratas. 
Isso ficou ainda mais evidente com a postura de Obama, que praticamente interrompeu os 
compromissos de campanha para prestar sua solidariedade como presidente às cidades 
atingidas. Isso consolidou a imagem de presidente participativo de Obama ", conclui Rudzit. 
 
Fonte: Brasil Econômico. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.brasileconomico.ig.com.br/noticias/perfil-de-mitt-romney-pode-
atribuir-vitoria-a-obama_124470.html>. Acesso em: 6 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
.


