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Por meio de alguns dos 200 vídeos produzidos para a campanha eleitoral do presidente dos 
Estados Unidos, Barack Obama, Jason Ralston, sócio da Ralston Lapp Media, apresentou a 
criação de toda a publicidade da campanha presidencial do candidato democrata na última 
quinta-feira (15), no evento Efeito Obama. 
 
Ralston, responsável pela campanha, disse que o primeiro passo que deve ser dado na 
construção de uma comunicação política é analisar o cenário, saber qual o humor do eleitor e 
conhecer profundamente os adversários.  
 
A escolha do tema da campanha, Change (mudança), ocorreu após análise dos adversários de 
Obama – na eleição prévia era Hillary Clinton e depois, o republicano John MacCain, ambos 
com mais experiência política que Obama – e observar que os norte-americanos desejavam 
mudanças no cenário político. “Fizemos uma campanha aspiracional, inspirada em grandes 
campanhas que ressaltaram os Estados Unidos como um grande país, como a de John 
Kennedy, Ronald Reagan e Bill Clinton”, disse Ralston, lembrando que a internet foi uma das 
principais ferramentas utilizadas para isso. “Como falar em mudanças se você não abraça as 
novas tecnologias? A internet foi um braço fundamental da campanha”, explicou.  
 
O próximo passo era convencer a população de que essa mudança era urgente e que não 
poderia esperar. Para isso, a prioridade dos assuntos abordados na comunicação foi a 
mudança em si, foco na economia e reafirmar aos eleitores a importância de realizá-la.  
 
Para falar da mudança no cenário político, Ralston contou a história de vida de Obama, 
aproximou a imagem de McCain à de George W. Bush e ressaltou que o candidato republicano 
tinha muitos interesses pessoais em Washignton.  
 
Em relação à economia, Ralston destacou o plano econômico de Obama, demonstrando que o 
candidato tinha liderança para enfrentar a crise econômica que começava a assolar o país e 
que o adversário, por sua vez, estava fora da realidade ao afirmar, no dia do anúncio da 
falência do banco Lehman Brothers (15 de setembro de 2008), que a economia norte-
americana era sólida.  
 
Por fim, para convencer os norte-americanos que o mais preparado era Obama, Ralston 
passou a comunicar os valores e crenças do candidato, a responder agressivamente aos 
ataques de McCain e mostrar Obama com uma postura presidencial, falando firme diretamente 
para a câmera.  
 
MÍDIAS 
 
Ralston afirmou que para que toda essa estratégia se concretizasse, ele optou pela integração 
das mídias. Um exemplo foi um filme que chamava o eleitor para um site criado pelo comitê 
democrata para calcular quanto de imposto a população pagaria caso Obama vencesse e 
quanto seria onerado de seu bolso se McCain se tornasse presidente. 
 
Outra fórmula utilizada foi, na última semana de campanha, produzir um infomercial de 30 
minutos. “Não é comum porque é muito caro, mas fizemos”, disse Ralston. Apesar de toda a 
relevância da internet, o rádio e a TV foram as mídias que receberam a maior parte do budget.  
 
YES, WE CAN 
 
Em relação ao famoso slogan que tornou Obama popular em todo o mundo, Ralston disse que 
não foi inventado por ele e que não fazia parte da campanha oficial. “Esse slogan surgiu com 
um vídeo, divulgado na internet, pelo rapper william, mas nunca fez parte da campanha. Os 
slogans oficiais eram ‘Change We Can Believe’ e ‘Change Will Come’”, explicou.  
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