


O novo presidente dos
EUA multiplicará sua
presença online e está
prestes a se tornar o
primeiro da história do
país a ter uma conta
de e-mail pessoal
ROBERTA NAMOUR

DESDE QUE COMEÇOU A FICAR
mais conhecido, uma mania de Ba-
rack Obama veio à tona: a dependên-

cia do seu BlackBerry. Não foram raras as
vezes em que o então candidato à Presidên-
cia dos EUA apareceu manuseando o seu in-
separável smartphone. O que no início foi
visto como um sinal de arrogância se tornou
um dos seus maiores trunfos para vencer a
disputa eleitoral. Ao mesmo tempo que par-
ticipava de comícios, Obama comandava re-
motamente uma bem-sucedida campanha no
universo virtual. Criou um perfil no Face-
book, abriu canais de coleta de fundos pela
rede e passou a postar diariamente mensa-
gens no Twitter, uma espécie de miniblog,
novo fenômeno da internet. Minutos depois
de eleito, o novo presidente dos EUA deu si-
nais de que a internet continuará no centro
de suas ações e que a Casa Branca será mais
hi-tech do que nunca. Isso, é claro, se a bu-
rocracia americana permitir.

De acordo com as normas dos EUA, assim
que assumir sua cadeira presidencial, Oba-
ma terá de abandonar todos os equipamen-
tos de acesso a e-mails. A medida faz parte
dos termos do Presidential Records Act, que
cuida da segurança e do controle público das
mensagens eletrônicas que chegam à Casa
Branca. Por enquanto, o candidato eleito não
foi comunicado oficialmente da regra. Mas
tudo indica que o homem do slogan "Change
has came to America", que em português
quer dizer "A mudança chegou à América",
pode se tornar o primeiro presidente da his-
tória do país a manter uma conta pessoal de
e-mail. A quebra de paradigma tem sido



uma constante em sua caminhada
rumo à Casa Branca. Antes mes-
mo de sua primeira coletiva de im-
prensa como novo presidente dos
EUA, lançou um site focado no pe-
ríodo de transição com o governo
de George Bush. E, antes mesmo
de instalar seus pertences no Sa-
lão Oval, tomou posse de um dos
atributos oficiais do poder: a ex-
tensão de internet ".gov". A pági-
na www.change.gov é o novo es-
critório virtual do presidente elei-
to e, provavelmente, se fixará
como o futuro site do governo. O
azul-celeste e a imagem quase an-
gelical de Obama, que ilustravam
sua página eletrônica durante a
campanha, a www.barackoba-
ma.com, foram substituídos por
um tom mais sério e discreto, mais
condizentes com a imagem de um
estadista. O formato, no entanto, é
o mesmo de um blog. O que chama
mais atenção é o fato de o presi-
dente ter escolhido outro site para
hospedar o videodiscurso de qua-
tro minutos gravado logo após sua
vitória, o YouTube. Uma escolha
técnica que quebra a tradição do
modelo usado por governos do
mundo inteiro, inclusive o dos
EUA. Em geral, as páginas de in-
ternet oficiais apresentam vídeos
em formato que não permitem ao
internauta os copiar ou veicular

em outros blogs.
Obama, que teve
sua campanha
impulsionada
pelo marketing
viral dessas re-
des sociais, deci-
diu liberar o uso
de sua imagem.

A equipe de
transição já anun-
ciou que essa estratégia não será
pontual. O novo presidente planeja
veicular um programa semanal não
apenas no rádio, mas também para
usuários do YouTube. E ele não
será o único a aparecer na rede. Os
membros da sua administração tam-
bém terão espaço regularmente em
vídeos na internet. "A grande joga-
da de Obama foi o uso distribuído

dos recursos
que a internet
oferece. Dar
continuidade a
esse formato
será uma deci-
são inteligente
para manter
sua popularida-
de em alta",
afirma Abel

Reis, presidente da AgênciaClick.
Para ele, o fato de não ter centra-
lizado sua presença online em um
só site fez com que atingisse a
grande massa conectada. Essa
nova forma de comunicação políti-
ca sem intermediários tem agra-
dado aos americanos. No Twitter,
Obama bateu o recorde do núme-
ro de visitantes em seu canal,
chegando a 125,5 mil pessoas. Por
enquanto, nenhuma atualização
em sua página foi registrada após
o anúncio de sua vitória. No en-
tanto, é de se esperar que um
perfil oficial da Casa Branca seja
aberto no Twitter em janeiro.

Tudo indica que agora, depois
de eleito, o Obama 2.0 - uma re-
ferência à mais interativa versão
da internet - sentirá p peso de
participar dessa democracia par-
ticipativa. Sua equipe de governo
terá um árduo trabalho pela fren-
te para satisfazer as expectativas
da legião de internautas que
caíram em sua rede.
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