
EUA liberam internet
para campanhas políticas
Medida que enquadra as ações online na categoria dos meios
tradicionais põe as agências de mídia em estado de alerta
CIBELE SANTOS

Em 27 de março, a Federal
Election Commission (FEC),
órgão regulador das campanhas
políticas dos Estados Unidos,
publicou novas diretrizes sobre
a propaganda online que terão
grande impacto não só nas campa-
nhas dos candidatos a deputados
e senadores nas eleições deste
ano como também no ativismo
de seus eleitores — seja via blogs,
sites comunitários, podcasting ou
streaming videos, agora formal-
mente isentos das restrições da lei
McCain-Feingold (ver quadro).

Entretanto, se por um lado a
medida será traduzida em baratea-

sível falta de espaço publicitário e a
elevação dos preços em mercados-
chave dos EUA. "Os compradores
e clientes de mídia deverão fatorar
essa demanda atípica gerada pelas
eleições de novembro em seus pla-
nos de compra", disse o comunica-
do, publicado no site especializado
MediaPost.com.

Segundo o boletim, os inves-
timentos políticos totais do ano •
deverão ultrapassar US$ l ,6 bilhão
- um recorde em eleições não

presidenciais —, e os grupos par-
tidários "provavelmente afetarão
também os custos e a disponibili-
dade da mídia". Além disso, apon-

0 comunicado incluiu algumas
previsões para o ano. A propagan-
da política deverá atingir US$ 2,9
bilhões em 2006 (aumento de 10%
sobre a eleição presidencial de
2004), dos quais a TV responderia
por 56% (US$ 1,7 bilhão iria para
TVlocal). Mala direta e mídia online
cresceriam em importância, refle-
tindo a maior sofisticação de públi-
co-alvo das campanhas. Os jornais
manteriam a participação dos anos
anteriores, mas rádio e outdoor
perderiam espaço. O maior investi-
mento em new media beneficiaria
gravadores digitais de vídeo, redes
comunitárias online e podcasting,

Sites de talogs, comunidades e análises sobre política: grupos partidários também afetarão os custos e a disponibilidade de mídia

mento das campanhas e maior efi-
ciência das ações dos candidatos e
de seu público-alvo, por outro pro-
duzirá um resultado inesperado: o
potencial congestionamento dos
canais de new media, dada a blitze
de investimentos de propaganda
política prevista para o final do
ano. Para a Madison Avenue — a
meca da publicidade mundial —,
o nível recorde de investimentos
representa uma grande notícia.
O mesmo não é verdade, porém,
para os clientes que estão reava-
liando seus antigos compromissos
com a mídia tradicional.

ALERTA
Na semana passada, a maior as-

sociação de agências publicitárias
do país, a American Association
of Advertising Agencies (4As),
emitiu um boletim no qual adverte
os executivos de mídia sobre a pos-

ta um fato inédito: diferentemente
das eleições de 2004, quando a
disputa dos candidatos à presi-
dência se concentrou em Estados
onde a mídia é "relativamente
barata" (Dakota, por exemplo), a
eleição deste ano será mais acir-
rada em mercados-chave como
Nova York, Califórnia, Pensilvânia,
Missouri, Flórida, Tennessee e
Washington, nos quais o preço é
significativamente maior.

PRECEDENTE
Não foi o primeiro alerta da

indústria. Em fevereiro, a Magna
Global USA, unidade de mídia do
Interpublic Group, enviou um me-
morando semelhante às agências-
irmãs Universal McCann e Initiati-
ve Media para que aconselhassem
os clientes a serem "flexíveis" e a
garantirem previamente espaço
nos maiores mercados.

que permitem maior eficiência de
foco em eleitores e doadores poten-
ciais. O total das mídias emergentes,
no entanto, seria "pequeno demais
para ser avaliado".

2004
As projeções da Magna Global

estão alinhadas às da indústria
em geral. Segundo diferentes
empresas de pesquisa, a campa-
nha presidencial de 2004 gerou
investimentos totais de US$ 4,2
bilhões (cada partido gastou
aproximadamente US$ 2 bilhões
com seus candidatos), dos quais
60%, ou US$ 2,5 bilhões, foram
dedicados à compra de mídia
(principalmente TV, rádio e publi-
cações impressas); cerca de 40%,
ou US$ l .7 bilhão, foram para ou-
tras atividades (como jantares e
similares, confecção de camisetas
e outras promoções); a internet,

em contrapartida, ainda ficou com
uma participação irrisória — cer-
ca de US$ 15 milhões, ou menos
de 1% do total. Os analistas pre-

vêem, no entanto, que as medidas
anunciadas na semana passada
pela FEC deverão incrementar
consideravelmente essa fatia.
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