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O gerente de marketing da campanha do presidente americano Barack Obama, David Plouffe, 
se apresentou no seminário anual da DDB no Cannes Lions. Ele destacou que a tecnologia não 
foi um bônus da campanha eleitoral. "Ela esteve no core da nossa ação desde o começo, foi o 
DNA da campanha. A tecnologia no poder das pessoas", explicou. Apesar de ressaltar, mais de 
uma vez que, sem um candidato espetacular como Obama nada seria possível, ele lembrou 
que ao começar a corrida para" a Casa Branca, Barack Obama era praticamente um 
desconhecido. "Quase sem chance de vencer". 
 
Plouffe disse que os .trunfos da campanha foram usar a tecnologia dando poder às pessoas e 
estar em todos os lugares possíveis. "Nos Estados Unidos os voluntários ajudam muito na 
campanha e as pessoas não estavam mais se engajando. Obama queria mudar isso, convocar 
os jovens, provocar o   engajamento. Usamos as redes sociais e o site barackobama. com para 
levantar dinheiro. Os investidores,pessoas física, viraram nossos melhores voluntários", 
informou.Plouffe contou que a campanha registrou milhões de eleitores e investiu na 
comunicação boca a boca. "Vimos muita gente que nunca votou, votando pela primeira vez. 
Metade das pessoas que se envolveram nunca tinham se envolvido em uma campanha. 
Fizemos a comunicação direta com as pessoas, com o uso massivo de tecnologia. Estivemos 
nas portas das casas, nos telefones, no rádio, na TV, em e-mails. Em todos os locais  
possíveis", disse. Ele exibiu um comercial de dois minutos com Obama para, mostrar parte do 
que foi feito."Usamos  um formato diferenciado em que ele apresenta o projeto,  sem música, 
sem gráficos, só ele falando", comentou. 
 
Todas as ações de marketing eram ligadas aos discursos que Obama fazia nos palanques, 
mudando de acordo com o tema que ele trabalhava. "Se ele falava de energia em um comício, 
os voluntários também falavam disso nas ruas. 
 
Usamos a mesma mensagem em vários meios. Esse é um dos erros das empresas. 
 
O mundo está ocupado, as pessoas só prestam atenção no que realmente é importante. Nada 
é mais valioso que pessoas falando com as pessoas. Você acredita no seu vizinho, sabe que ele 
vê o mundo com os mesmos olhos que você", colocou. E a ação em volta do presidente 
continua. "Ainda mandamos e-mails, agora com mensagens do presidente. Nossa lista tem dez 
milhões de pessoas, alcançamos mais gente que o horário nobre da NBC". 
 
Plouffe fez questão de frisar que foram essenciais um grande candidato, estratégia e a 
mensagem. "Temos mil ideias todos os dias, a execução é o ponto crucial. Se ternos algum 
crédito é por usar as novas tecnologias e estar em todos os cantos possíveis", finalizou. 
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