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Cingapura é um país muito peculiar, além de diversas religiões conviverem em harmonia (hindus, 
budistas, islamitas e cristãos), coisa rara hoje em dia, o esporte nacional não é nem o futebol 
muito menos o baseball, é, sim, o famoso "bater perna em shopping"; todos, por sinal, muito 
modernos, diga-se de passagem.  
 
Pois bem, em um lugar tão voltado ao consumo, como fazer as pessoas prestarem atenção no 
"morador da cobertura"? Sim, em Deus. Foi esse desafio que levou um grupo de 150 paróquias 
cristãs a bater na porta da Ogilvy & Mather. Depois de analisado o desafio, a agência de 
publicidade decidiu pôr em prática sua estratégia chamada de "360 degree branding", que, em 
resumo, é colocar todas as mídias em perfeita sincronia, enfatizando em um só tom a mensagem 
proposta.  
 
Se pensarmos que mídia na Ásia pode variar de celulares a calotas de táxi (caso de Cingapura), a 
escolha não poderia ser mais acertada, afinal Deus é ou não é onipresente? Baseada nesse fato a 
campanha foi feita com o objetivo de elevar o "top of mind" de Deus entre os cingapurianos. 
Como da água para o vinho, Deus passou a estar em todos os lugares e coisas, como, por 
exemplo, em etiqueta na maçã (Eu cresci essa maçã especialmente pra você, assinado Deus), 
anúncio de jornal (O que devo fazer para chamar a sua atenção?, publicar um anúncio nos 
jornais?, assinado Deus) ou até no trânsito, através de propaganda em ônibus (Por favor, não 
beba e dirija, você ainda não está pronto para conhecer-me, assinado Deus).  
 
Quase não preciso dizer que a campanha foi um estrondoso sucesso, não só por ter levado sete 
Leões de ouro em Cannes, mas, principalmente, por atingir o que se propunha: trazer o "assunto 
Deus" de volta às bocas e às cabeças dos cidadãos desse país, fossem eles cristãos ou não.  
 
Mas, afinal, o que podemos tirar de aprendizagem sobre esse tipo de campanha? Provavelmente 
que o marketing está mudando. Além da exploração de canais inovadores de mídia, hoje em dia 
aquele que aposta todas as suas fichas em apenas um canal (leia-se TV) está fadado a perdê-las. 
Cada vez mais os consumidores precisam e querem ser surpreendidos e cativados. Já não basta 
uma boa idéia ou um "slogan" atrativo, é preciso ter criatividade também na execução.  
 
Por último, fica aqui uma lição para refletirmos: será que uma campanha semelhante no Brasil 
não poderia trazer benefícios para repensarmos em conjunto o rumo perigoso que a sociedade 
vem tomando?  
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