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Campanhas milionárias.
Quanto custa ser
candidato à presidência
dos Estados Unidos?

As despesas com
campanhas eleitorais são

alvo de escrutínio e crítica
nos EUA. Mas mesmo

com alto défice do país,
cidadãos e empresas

continuam
dispostos a abrir os

cordões às bolsas

Hunter S. Thompson já dizia: “América
– apenas um país de 200 milhões de ven-
dedores de carros usados com todo o
dinheiro de que precisam para comprar
armas e sem escrúpulos quanto a matar
quem quer que seja no mundo que ten-
te incomodá-los.”

Se fosse vivo, o jornalista que reinven-
tou a forma de cobrir campanhas elei-
torais nos EUA estaria a esfregar as mãos
de contentamento ao ver os magnatas
dessa outra indústria automobilística
que são as eleições que este ano se batem
pela Casa Branca.

A maior verdade na famosa citação
de Thompson, ou doutor Gonzo, é que
os americanos têm (ou parecem ter)
“todo o dinheiro de que precisam”. E
em ano eleitoral, mesmo que seja tam-
bém o ano em que a economia dos EUA
regista o pior défice desde o crash de
1929, muito dinheiro é usado para finan-
ciar os candidatos.

Que o diga Barack Obama, que, apesar
de ter o caminho livre no Partido Demo-
crata para ser o candidato, já gastou o
dobro do dinheiro que investiu nas elei-
ções de 2008, onde era praticamente um
desconhecido e mesmo assim chegou à
presidência. Segundo um artigo recen-
te da revista online Salon.com, Obama
não só já tinha angariado 48,7 milhões
de dólares em meados do ano passado,
como já tinha ultrapassado os valores
combinados de todos os candidatos repu-
blicanos (que em Junho haviam anga-
riado conjuntamente 36,7 milhões).

Agora, aponta o mesmo artigo, Obama
está prestes a tornar-se o primeiro can-
didato multimilionário da história da
América, ou seja, o primeiro a ultrapas-
sar a barreira dos mil milhões de dóla-
res angariados em campanha.

Até 31 de Setembro de 2011, quando o
último relatório das despesas eleitorais
foi compilado pela Comissão Federal
Eleitoral (FEC, sigla em inglês do órgão
que regula as eleições nos EUA), o pre-
sidente já havia juntado 86,2 milhões de
dólares (cerca de 65 milhões de euros),
dos quais já investira 27,1 milhões.

Por sua vez, Mitt Romney – que até ver
lidera a corrida republicana – captara
32,2 milhões de dólares, valor bastante
inferior ao do candidato democrata, e
Newt Gingrich – hoje o principal rival
de Romney – apenas juntara 2,8 milhões
de dólares.

Ontem, a apenas seis dias das próxi-
mas eleições primárias, que acontecem
terça-feira na Florida, os analistas viam
na disparidade de números um proble-
ma sério para Gingrich. Mas até que pon-
to o dinheiro conta para vencer as elei-
ções presidenciais nos EUA?

“Os americanos consideram [as con-
tribuições] normais e essa normalidade
alimenta a percepção de que a política
é corrupta”, defende Julian Zelizer, pro-
fessor de Ciência Política da Universida-
de de Princeton, que se prepara para lan-
çar o livro “Governing America”, onde
analisa historicamente as campanhas
eleitorais norte-americanas.

Diz Zelizer que são necessárias refor-
mas no sistema para acabar com esta
necessidade de grandes investimentos
de dinheiro privado para ajudar os can-
didatos a vencer, ou pelo menos a parti-
cipar na corrida ao longo de dois anos
(neste caso entre Janeiro de 2011, quan-
do os candidatos começaram a angariar
fundos, e Novembro de 2012, quando os
americanos elegem o presidente). Para
que tal aconteça, o cientista político afir-
ma que será preciso um acontecimento
extraordinário, como o Watergate, que,
em 1974, agitou a política norte-ameri-
cana e levou à demissão do então presi-
dente, Richard Nixon, que ficou conhe-
cido como Tricky Dicky.

Voltamos a Hunter S. Thompson, o
grande crítico de Nixon. “O mais impor-
tante episódio da história em que hou-
ve uma reforma do financiamento de
campanhas aconteceu no rescaldo do

escândalo Watergate, que derrubou o
presidente Richard Nixon”, defende Zeli-
zer. No entanto, acrescenta, “os ameri-
canos tendem a ser demasiado cínicos
quanto à possibilidade de uma reforma
do financiamento de campanhas resul-
tar. E assim a confiança no governo con-
tinua a afundar-se”.

Não parece ser esse o caso actual, pelo
menos não para alguns dos candidatos
na corrida. Segundo os últimos dados
do FEC, 52% do dinheiro que o presi-
dente angariou até ao início de Outu-
bro veio de contribuições individuais
(como aconteceu em 2008) e não de
grandes empresas, como é habitual nos
EUA. No caso de Romney, é o oposto:
até à mesma data, apenas 10% do dinhei-
ro angariado vinha de particulares.

Nos EUA, o dinheiro chega aos candi-
datos de várias formas, sendo os PAC
(Political Action Committees) uma delas.
Há dois anos, a meio da presidência de
Obama, o Supremo Tribunal autorizou
a criação de Super PAC. A grande dife-
rença entre os primeiros e os segundos
é que nos Super PAC não há limites para
o dinheiro que pode ser angariado para
um candidato. E através destes os can-
didatos apenas precisam de jogo de cin-
tura para convencerem cidadãos e as
empresas a investir nas suas campanhas.

Se para alguns, como Zelizer, os Super
PAC são um tiro na transparência da
democracia, para outros – sobretudo
para os candidatos – são a melhor notí-
cia que podiam receber em ano eleito-
ral. Ontem, por exemplo, um dos Super
PAC de apoio a Newt Gingrich na Flori-
da – o Winning Our Future – recebeu
uma contribuição de 5 milhões de dóla-
res – poucas horas depois de anunciar
aos media que conta gastar 6 milhões
até terça-feira, a vez de os habitantes da
Florida terem as suas primárias.

Ontem a FEC calculava que os Super
PAC no seu conjunto gastaram um total
de 32 milhões de dólares até agora com
estas eleições. Para os candidatos as
notícias são boas. Para Zelizer, que fala
numa “guerra armada em curso pela
captação de recursos para campanhas”,
são a prova de que Thompson tinha
razão quando dizia que o dinheiro dos
americanos pode ser gasto em armas.
É só saber quais escolher.
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Obama está prestes
a tornar-se o primeiro
candidato presidencial
a angariar mais de mil

milhões de dólares

14,9
milhões de dólares tornam
Mitt Romney o republicano
que mais gastou até agora.

400
mil dólares gastos por
Ron Paul foram angariados
através de Super PAC.

3,1
milhões de dólares é o total
de dinheiro já gasto por Newt
Gingrich (1,9 de Super PAC).

Números

1,3
milhões gastos por Rick
Santorum, o candidato
apoiado pela direita cristã.

1000
milhões de dólares é o cálculo
de quanto Obama poderá
angariar até às eleições.


