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A eleição que tornou Barack Obama o 44º presidente dos Estados Unidos foi a mais longa, a 
mais cara e a de maior audiência da história do país. Foram 670 dias de campanha, que 
consumiram US$ 2,5 bilhões, envolveram 45 debates entre os candidatos, levaram 130 
milhões de eleitores às urnas, e outro recorde atraíram um exército de 1,5 mil jornalistas 
internacionais para a cobertura final da disputa.  
 
Obama não é creditado apenas como um dos mais carismáticos políticos da atualidade, um 
"azarão" que em dois anos pôs abaixo as barreiras do preconceito para se tornar o primeiro 
negro a assumir o leme de uma nação conservadora. Na corrida à Casa Branca, ele conseguiu 
ao mesmo tempo "reescrever as regras de como atingir os eleitores, levantar dinheiro, 
organizar os doadores, comandar a mídia noticiosa e pesquisar e moldar a opinião pública" , 
como apontou o The New York Times. E tudo isso graças a uma grande tacada que lhe valeu o 
título de "Anunciante do Ano" da revista Advertising Age dispensar o sistema público de 
financiamento, que rendeu apenas US$ 335 milhões ao candidato derrotado John McCain e 
apostar suas fichas de ex-líder comunitário no levantamento de fundos via redes sociais on-
line, contando também com o poder da comunicação das redes para disseminar sua "marca" 
no mundo virtual e levantar US$ 639 milhões para sua campanha.  
 
Como resultado da estratégia, engendrada por Obama e uma equipe de peritos em novas 
mídias que incluiu Chris Hughes, um dos fundadores do Facebook. Em 17 de outubro o 
YouTube já havia postado 534 mil vídeos sobre Obama (quase o dobro dos 297 mil de 
McCain), mais de 2,5 milhões de referências sobre ele (contra menos de 1 milhão de McCain), 
e conquistado mais de 2,3 milhões de adeptos no Facebook (com resultados muito inferiores 
de McCain). Segundo a Prime Visibility, especialista em internet, Obama liderou por larga 
margem os mais de 25 sites populares, de mídia social e de políticos independentes 
monitorados nos últimos meses. Apenas em julho, a campanha digital levantou US$ 51 
milhões, vindos de mais de 65 mil doadores.  
 
Guinada estratégica  
 
A implicação mais extraordinária, no entanto, foi o fato de Obama e sua equipe terem 
revertido a equação tradicional ao usarem os fundos levantados via internet para investir na 
mídia tradicional (mais de US$ 100 milhões mensais, com a aproximação da eleição) e 
produzir milhares de comerciais entre eles, o infomercial de 30 minutos veiculado no horário 
nobre de sete redes abertas e a cabo de TV no dia 29 de outubro. Considerando-se um total de 
3,3 milhões de pessoas que assistiram ao comercial e o custo aproximado de US$ 3,3 milhões 
da compra de espaço, o custo por espectador saiu por US$ 0,10. E, segundo a Nielsen Media 
Research, a audiência de quase todas as emissoras bateram suas médias históricas do horário 
nobre das quartas-feiras. Entre as redes abertas, a NBC atraiu o maior número (8,6 milhões, 
contra a média de 7 milhões), seguida pela CBS (8,6 milhões, versus 7,2 milhões), Fox (7,1 
milhões, equivalente à média). Entre as redes de cabo, a MSNBC liderou com 3,5 milhões 
(contra 2,1 milhões); a BET atraiu 714 mil (versus 473 mil), e a TV One, 307 mil (contra 198 
mil). No YouTube, o vídeo registrou 5 milhões de visitações desde março e continua um dos 
mais populares do site (39% dos eleitores registrados nesta eleição acompanharam vídeos on-
line, segundo o Pew Research Center).  
 
Integração de mídias  
 
A inovação da estratégia de comunicação de Barack Obama foi aplicar com eficácia o conceito 
de integração de mídias. Além do uso intensivo dos veículos de massa, sua campanha se 
notabilizou pela utilização da internet como canal de relacionamento com os eleitores, 
especialmente os jovens. No endereço www.mybarackobama.com, havia espaço para as 
pessoas criarem blogs e produzirem seu próprio conteúdo. Ao se cadastrar no site, o 
internauta podia montar sua página e interagir com outros usuários, do mesmo modo como se 
faz nos sites de relacionamento Facebook ou Orkut. “Em vez de deixar que as redes sociais 
falassem dele por aí, o Obama as atraiu para o espaço oficial de sua campanha e estimulou a 



interação entre as pessoas", analisa Marcelo Coutinho, pesquisador da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing.  
 
A estratégia de Obama se mostrou pertinente pois a web cresceu em importância nas eleições 
nos EUA. Segundo pesquisa da Pew Research Center, a rede foi, em 2008, a segunda principal 
fonte de informação dos eleitores dos EUA (33%) perde apenas para a TV (72%). Em 2004, o 
índice da web era de 10%, e o da TV, 76%. 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A15. 


