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“Não importa se sua organização é política, social etc. Se você conseguir despertar as pessoas 
para o compromisso online, existe uma vantagem de suas companhias serem as primeiras 
neste processo. A internet é uma comunicação de duas vias”, destacou Ben Self, sócio-
fundador do escritório de tecnologia Blue State Digital e um dos estrategistas da campanha 
online de Barack Obama, na abertura do 1º Seminário de Estratégia de Comunicação e 
Marketing, na última semana, em São Paulo.   
 
O evento, promovido pela The George Washington University e patrocinado pelo Grupo 
Santander Brasil, teve como tema “O Efeito Obama” e trouxe ao Brasil os principais envolvidos 
na campanha do presidente dos Estados Unidos e que transformaram Obama no maior 
fenômeno de marketing dos últimos anos. 
 
Diante de uma plateia composta por lideranças políticas, publicitários, empresários e 
profissionais das áreas de comunicação e marketing, Self destacou as possibilidades da 
internet como meio formador de opinião e eficiente para arrecadação de fundos. Segundo o 
executivo, a estratégia de marketing de Obama arrecadou mais de US$ 500 milhões pela web 
e atraiu milhões de voluntários nos EUA. 
 
“Diferente da mídia tradicional, as novas mídias permitem um relacionamento de ida e volta 
com o candidato, por exemplo. É um contato direto”, explicou Self, acrescentando que 
aproximadamente 45 milhões de pessoas assistiram aos discursos de Obama na internet. “As 
pessoas gastavam 45 minutos de seu dia para se envolver com a causa. Tudo isso porque 
havia engajamento. E esse é um fator extremamente importante. É preciso dar oportunidades 
para que as pessoas se engajem”, afirmou Self. 
 
Conforme o sócio-fundador do Blue State Digital, a mobilização é fundamental na 
comunicação.. “É necessário constituir um relacionamento com as pessoas, contatando-as de 
maneira honesta e relevante. Conversar com as pessoas regularmente e levantar expectativas 
também são algumas das lições que aprendemos com a campanha de Obama”, disse. 
 
Brasil 
 
A internet como ferramenta de gestão pública e nas campanhas institucionais e políticas no 
Brasil foi tema de painel que contou com as participações de César Paz, presidente da Abradi 
(Associação Brasileira das Agências Digitais), Max Petrucci, sócio-fundador da Garage 
Interactive, Ivo Correa, diretor de políticas públicas e relações governamentais do Google e 
Rodrigo Mesquita, sócio-diretor da Radiumsystems. 
 
“Acho que o efeito Obama foi primordial, pois após o evento, iniciou-se no Brasil uma maior 
discussão sobre a internet”, afirmou Correa. Segundo o executivo, depois do sucesso da 
campanha online de Obama, a internet passou a ser vista de forma menos “elitista” pelos 
brasileiros. “No governo, contudo, a web ainda tem formato ‘1.0’. Mas isso deve melhorar. 
Alguns governos estaduais no Brasil estão mais interessados em ter uma maior interação com 
a internet. No entanto, o incidente da reforma eleitoral, por exemplo, ainda mostra que existe 
muito preconceito da classe política brasileira com a internet”, afirmou Correa. 
 
O sócio-fundador da Garage Interactive, Max Petrucci, também destacou que as redes sociais 
promovem uma maneira eficiente de se aproximar das pessoas. O executivo citou, ainda, 
pesquisa realizada pela McCann Erickson que mostra que, só no Brasil, existem 50 milhões de 
pessoas nas redes sociais. “A campanha de Obama teve sucesso porque conseguiu integrar 
diversas mídias. Outro fato que considero importante é que o diálogo prosseguiu. Mesmo 
depois de eleito, o presidente dos EUA continua conversando com os seus eleitores pela 
internet”, disse Petrucci. 
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