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“Putz, que campanha mais sem noção. Quem é o cara? O Hitler das ovelhinhas?”. Esse é um 
comentário postado na semana passada em um blog de publicidade sobre campanha de uma 
suposta agência Moreira & Associados para mostrar que a flatulência das ovelhas é prejudicial 
à camada de ozônio. Mesmo sendo uma ação fake, comentários dominaram a cena nos sites 
na semana passada, entre os quais o Ads of the World (www.adsoftheworld.com). Quem 
participou, entrou no clima da campanha desenvolvida pela Leo Burnett Brasil para promover a 
etapa brasileira do projeto Young Lions 2008. A ação explora o fuxico pejorativo virtual sobre 
obras publicitárias.  A maioria, inconseqüentes e subjetivos. 
 
 “Nossa idéia foi publicar anúncios fictícios, sem créditos, para clientes fictícios e postá-los nos 
principais blogs de propaganda. Com estes anúncios e os respectivos comentários recebidos, 
publicaremos anúncios do Young Lions convidando as pessoas para se inscreverem no projeto. 
Nosso conceito estimula o debate positivo e, sobretudo, que as pessoas pensem mais em fazer 
seu trabalho, seja criando ou estudando e discutindo, do que perder tempo falando mal de 
qualquer bobagem”, diz Camila Hamaoui, executiva de contas da Leo Burnett. 
 
Ruy Linderberg, vice-presidente de criação da Leo Burnett, disse que ao invés de iniciar a 
campanha com a criação de anúncios com base no briefing tradicional, “começamos com uma 
proposta de criticar o uso do site de anúncios”. Em sua opinião, “os sites estão sendo usados 
de uma forma que eu considero errada.  
 
A discussão sobre a qualidade dos anúncios é necessária, mas caiu no espírito da fofoca. 
Vamos dar um puxão de orelha. Em vez de falar bobagem e mandar mensagens anônimas, 
decidimos estimular uma discussão saudável com a possibilidade de ir para a Cannes. A partir 
daí, surgiu a estratégia que é mostrar como é importante se preocupar com o próprio trabalho, 
ou melhor, mostrar como é ridículo se preocupar com o trabalho dos outros e não se 
preocupar com o próprio. Essa crítica vazia nos blogs é uma atitude/comportamento de 
estudantes e de uma nova geração de profissionais.  Mas, a bronca vale para todo mundo. A 
bronca é extensiva aos que se sentirem ofendidos”, justificou Linderberg. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 18 fev. 2007. p. 17. 


