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"Fenômeno" Obama mostra o potencial da tecnologia para a
comunicação política
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Pedro Lenhard
Pesquisadores da FGV DAPP

Não é novidade que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, é um grande entusiasta
da tecnolog ia. Primeiro a contratar um especialista de big  data para a Casa Branca, Obama
avançou muito na comunicação dig ital institucional do governo e, na última segunda-feira (18)
inovou outra vez ao abrir uma conta pessoal no Twitter (@POTUS, abreviação de "President of
the United States") . Popular, o chefe de Estado americano entrou para o livro dos recordes
como o mais rápido a obter 1 milhão de seguidores - foram apenas 5 horas.
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Hello, Twit ter! It 's Barack. Really! Six years in, they're finally giving me my 
own account .
11:38 AM - 18 maio 2015

   290.935  415.404

Pres ident  Obam aPres ident  Obam a  
@POT US

Obama já interag ia no Twitter por duas outras contas, a oficial da Presidência (@whitehouse)
e a administrada por sua equipe de campanha e relações públicas (@barackobama). No perfil
novo, contudo, o presidente se manifesta em primeira pessoa, sem assessores nem restrito a
aspectos de governo e políticas públicas. Tanto que, logo após criar a conta, passou a seguir
várias equipes esportivas de Chicago, onde viveu muitos anos, e interag iu com o ex-presidente
Bill Clinton, marido de Hillary Clinton, principal candidata democrata à sucessão de Obama.

ANÁLISE SEMÂNT ICA

A FGV-DAPP coletou mensagens no Twitter referentes à criação do perfil pessoal de Obama e,
entre as 09h e as 23h59 de 18 de maio, identificou 720 mil postagens sobre o assunto. A
nuvem de palavras abaixo mostra as principais temáticas que circundaram o evento na rede
social, já excluídas as palavras específicas dos tuítes de Obama e Clinton, que corresponderam
a boa parte das interações.



Destacam-se, na nuvem, dois pontos representativos das perguntas e mensagens de
americanos e estrangeiros a Obama: a intervenção militar no Oriente Médio ( 'Iraq', 'Isis',
'military', 'Benghazi')  e a atuação policial no país ( 'community', 'police', 'policing ', 'policía') ,
abordada pelo próprio Obama ao postar sobre evento em Camden, New Jersey, de
policiamento comunitário. Outra questão em destaque é a sustentabilidade e a redução de
emissões de carbono, uma bandeira de Obama há muitos anos e foco constante de discursos
do presidente na internet.

ANÁLISE DE REDE

Para visualizar o impacto nas redes sociais americanas, a FGV-DAPP preparou uma análise
topográfica da repercussão dos retuítes a partir da conta de Obama (@POTUS). A reg ião azul-
escura indica uma sub-rede mais receptiva - "favorável" - à estreia da nova conta do presidente
americano. Totalizando 40% de presença, esses usuários aparentemente recebem com bons
olhos e bom humor a novidade, ou pelo menos não se posicionam de forma negativa. Já a sub-
rede vermelha, com 10%, é da oposição e comenta o tuíte de Obama sobre o evento policial
em Camden.

A terceira sub-rede, em azul-claro, representa perfis mais institucionais. Ou seja, é composta
por perfis oficiais do governo, dos partidos e da mídia. Embora estejam mais próximos do
grupo azul-escuro, não adotam um discurso nem positivo ou negativo, ag indo como
interlocutores entre os dois g rupos pelo caráter de neutralidade.

A primeira-dama Michelle Obama está no Twitter como @FLOTUS, abreviação de "First Lady of
the United States", e virou alvo de brincadeiras de Clinton, que poderá "herdar" o perfil caso
Hillary ganhe a eleição em 2016.
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