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Barack Obama ficará marcado como o presidente que inseriu a política na lógica da web. O 
feito se deve não apenas ao fato de ter estruturado uma estratégia inovadora de atuação no 
campo digital, com presença nas redes sociais e uso do canal para arrecadar recursos de 
campanha, mas principalmente por apresentar um discurso que casa com os preceitos da web 
2.0, a internet colaborativa e baseada na interação.  
 
O discurso da vitória, em Chicago, exemplifica a postura. "...façamos o pedido a um novo 
espírito de patriotismo, de responsabilidade, em que cada um se ajuda e trabalha mais e se 
preocupa não só com si próprio, mas um com o outro", disse o presidente eleito, para quem 
"estes são os valores que todos compartilhamos" "compartilhar" é um dos conceitos-chave da 
internet hoje.  
 
Trata-se, assim, de um líder contemporâneo, cujo perfil difere do político tradicional. "O líder 
político tradicional leva ao eleitor uma verdade pronta, um pensamento dominador", afirma o 
italiano Massimo Di Felice, sociólogo e especialista em comunicação digital da Universidade de 
São Paulo (USP). "Diferentemente, o Obama não adota a postura do confronto, mas sim o da 
colaboração. Ele conclamou a sociedade a se juntar para construir uma solução conjunta, ao 
melhor estilo colaborativo da web 2.0", reforça.  
 
Rogério da Costa, filósofo e estudioso da cibercultura da PUC-SP, corrobora a tese. "Ele se 
colocou como um candidato jovem que queria ser o candidato dos jovens. Estabelecer esse 
vínculo foi uma estratégia acertada. O uso das redes sociais teve sucesso por causa disso, pois 
o virtual faz parte do dia-a-dia dos jovens", diz Costa. "Obama também se colocou como um 
agente da mudança, alguém que inspirou a sociedade a acreditar nos sonhos. Dessa maneira, 
ele dialogou com as redes sociais, que o abraçaram", diz. "Além de aplicar o conceito de rede 
social, Obama criou uma marca na web, o "myobama.com", que concentrou sua atuação com 
as redes. O pulo do gato, no entanto, foi ter uma estratégia de integração de todos os meios 
de comunicação na campanha", analisa Elizabeth Saad, pesquisadora de comunicação digital 
da USP.  
 
Marcelo Coutinho, professor da ESPM, observa que Obama descobriu cedo que a 2.0 subverteu 
as clássicas operações de "ocupação de território". "O comum no século XX era o candidato 
usar a artilharia de campo (jornais, rádios, revistas), bombardeio aéreo (comerciais na TV) e 
cabos eleitorais. O Obama se valeu da 'força aérea' na TV , mas o 'bombardeio terreno' foi 
feito pela 'guerrilha digital'", afirma Coutinho, que não titubeia em dizer que a "web 2.0 foi a 
grande vencedora desta eleição". 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A15. 


