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 Barack Obama’s identity raised the bar of 
political campaign branding. 

 It is by far the best-designed identity of a 
U.S. presidential candidate 



ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO DE BARAK 

OBAMA 
 Candidato às eleições norte-americanas de 4 de Novembro de 

2008

 Campanha não se limitou aos meios de comunicação tradicionais.

 Incidiu em suportes não habituais no meio político: a Internet

 Recusou o financiamento público, tendo-se subsidiado 
maioritariamente através de doações feitas pela Internet.

 A inovação adveio de:

 design inovador da sua campanha

 Site oficial da campanha

 presença e divulgação em redes sociais

 planeamento minucioso da comunicação
Community Organizer Ringer T-

Shirt

view details

$ 30.00 

Add to Cart 

Add to Wishlist

http://store.barackobama.com/featured-products/ringer-distressed-community-organizer.html
http://store.barackobama.com/featured-products/ringer-distressed-community-organizer.html
http://store.barackobama.com/wishlist/index/add/product/157/


“We can change” - “Yes we can”

 Criar um slogan que traduza ideia de mudança, 
progresso, movimento

 Traduzir interesse em ir junto do eleitor e ouvir o 
que ele tem para dizer

 Estar onde está o eleitor 



 Criar um logo inovador

 logo com variações, consoante o tema abordado 

 Foi criado numa parceria entre o estúdio Mo/de Project 
e a consultora Sender LLC inspirado por David Axelrod, 
consultor político, para invocar “a new sense of hope”. 

 Axelrod planeou uma campanha baseada na Web 2.0, 
inspirado na ideia de  que o séc.XXI é um mundo sob o 
primado das imagens

 A 10 de Fevereiro de 2007, foi apresentado oficialmente 
o logótipo da campanha juntamente com o anúncio da 
sua candidatura às presidenciais norte-americanas.





 In Mr. Sender’s words:

 “We were looking at the ‘O’ of his name and 
had the idea of a rising sun and a new day. 
The sun rising over the horizon evoked a 
new sense of hope.”

Disponível em:

http://www.oberholtzer-creative.com/visualculture/2008/11/the-
obamabrand-a-retrospective/

http://www.chicagobusiness.com/cgi-bin/news.pl?id=23974
http://www.oberholtzer-creative.com/visualculture/2008/11/the-obamabrand-a-retrospective/


Um mundo de imagens para OBAMA





Um mundo de imagens para OBAMA











Ferramentas de comunicação online

 O site oficial da campanha agrega todas as 
ferramentas online atractivas para um eleitor 
interessado: 

MyBarackObama (rede social), 

Barack TV

Blog

Doações online 

conteúdo personalizado por Estado, Loja 
virtual, Fotos, espaço para debates online, 
entre outros.



Ferramentas de comunicação online

 Obama utilizou diversos instrumentos online 
principalmente redes sociais, como: 

Facebook

http://pt-pt.facebook.com/barackobama/

YouTube

http://www.youtube.com/barackobama/

http://pt-pt.facebook.com/barackobama/
http://www.youtube.com/barackobama/


Ferramentas de comunicação online

 Outra ferramenta usada foi a de colaboração online da startup Central 
Desktop - plataforma social tecnológica construída para 
empresas que querem salvar tempo, cortar nos custos e gerir as suas 
actividade diárias:



 Internet] http://www.centraldesktop.com/

“Central Desktop´s SaaS social technology plattform is built for next-
generation business teams that want to save time, cut costs and

manage daily work activities”) 

 Esta ferramenta, foi usada para organizar os voluntários antes da 
Super Tuesday - em 2008, a “Super Tuesday” foi a 5 de Fevereiro - e 
desta forma partilhou e comunicou com variados organizadores de 
campanhas locais por todo o país

http://www.centraldesktop.com/


Ferramentas de comunicação online

 Obama aderiu a diversos websites de 

relacionamentos sociais, publicitando essa adesão 

através do slogan 

“Obama Everywhere”5. 

 Websites como:

Facebook6, BlackPlanet (afro-americanos), AsianAve

(comunidade asiática), MiGente e Batanga

(comunidade latina), FaithBase11 (comunidade 

religiosa), Eons12 (eleitores nascidos entre 1946 e 

1964, os famosos baby-boomers) ou Glee

(comunidade homossexual, lésbica, bissexual e 

transexual) 

 permitiram que a campanha tivesse visibilidade e 



Ferramentas de comunicação online

 Paralelamente, o CRM (da RightNow Technologies) foi 
utilizado para criar um serviço de FAQ - Frequently
Asked Questions colocadas no site da sua campanha. 

 Era assim possível identificar as questões mais 
importantes para o visitante, separando-as mesmo 
por região.

 Desta forma, é possível perceber que aspectos importam 
em determinados locais e, assim, orientar as suas 
acções de campanha em funções desses aspectos



Públicos a atingir 
e ferramentas de comunicação adequadas

 Essas ferramentas demonstraram ser uma 
poderosa arma eleitoral de divulgação 
atingindo diversos públicos: 

 os jovens, 

 a comunidade asiática, 

 a comunidade africana, 

A comunidade homossexual ou transexual 



Públicos a atingir 
e ferramentas de comunicação adequadas

 Jovens entre 18 e 34 anos (o público alvo da Electronic Arts), 
através de um instrumento que lhes é familiar:

 Usando a consola Xbox 360 e, em apenas 10 estados dos EUA, a 
sua mensagem e imagem aparecia em 18 videojogos da Electronic
Arts (EA), colocados em placards ao longo do jogo.

 Jogos como Burnout Paradise, Skate, The Increadible Hulk, Nascar
09, Madden NFL 09, NBA Live ou Guitar Hero, publicitando o site 
VoteForChange.com3 e com imagens do candidato incentivando 
o voto eleitoral.



Públicos a atingir 
e ferramentas de comunicação adequadas

• Através dos endereços de acesso à Internet (Internet Protocol - IP),

conseguiam delimitar-se as áreas geográficas a abranger pela publicidade

• Os Estados envolvidos eram Carolina do Norte, Colorado, Florida, Indiana,

• Iowa, Montana, Nevada, Novo México, Ohio e Wisconsin, onde os 
republicanos eram mais fracos eleitoralmente 

• Com excepção de Wisconsin, todos estes Estados foram ganhos por Bush, 
em 2004.

• Esta estratégia visava captar votantes jovens entre os 18 anos e os 34 (o 
público alvo e decorreu desde 6 de Outubro a 3 de Novembro de 2008, 
véspera das eleições.



Obama e os “ilustres”





The Candidate Votes
Joined by his wife and kids, Obama casts his ballot at a voting station in Chicago.



Obama atrás do palco

Citizen Voter
The democratic nominee displays his ballot receipt. 



Obama atrás do palco

Stadium Event
The candidate arrives at Veteran's Memorial Arena before a rally on 

November 3.



Obama atrás do palco

Misty

Obama delivers a speech in Charlotte, North Carolina.



Obama atrás do palco

Misty

The Campaign from Obama's Point of View



OBAMA ATRÁS DO PALCO



Obama atrás do palco

A comitiva



Obama atrás do palco

Family Time
The candidate hangs out backstage before a rally in Pueblo, Colorado, 

with his daughters Sasha, in red, and Malia, left. 



Obama atrás do palco

Good Luck Charms
Michelle Obama plans on wearing these four symbols around her neck until 

election day. 



Obama atrás do palco

Good Turnout

The rally in Pueblo, Colorado filled the streets.



Obama atrás do palco

Plane

Members of the press fill the seats at the back of the 

Obama campaign plane.



Charlie's Patch

Surrounded by press, Obama stops by the United Methodist 

Pumpkin Patch in Sarasota, Florida. 



Right on Cue
The logistics of going "Live" are explained to the candidate before a rally in Sunrise, 

Florida. National television stations were planning to cut from a thirty-minute Obama 
campaign advertisement to his live speech. 


















