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Um garoto mal vestido entra 
correndo no estúdio de um talk 
show, agarra o copo d’água que 
está diante do apresentador, 
bebe um gole só e sai correndo 
novamente. Esse foi o dramático 
começo da campanha “Thristy 
Black Boy”, criada pela agên-
cia belga Mortier Brigade, de 
Bruxelas, para o Music for Life, 
evento organizado pela rádio 
Studio Brussels em parceria com 
a Cruz Vermelha Internacional. 
Além da forma surpreendente 
de apresentar a questão, a cam-
panha informou que, a cada 15 
segundos, uma criança morre no 
planeta por falta de água potável. 
Em seis dias ¤ 3,3 milhões foram 
arrecadados. O case ganhou 
Ouro e Prata no Media Lions, 
Ouro no Direct e Titanium Lion; 
obviamente, foi um dos trabalhos 
mais comentados em Cannes. 

Outro destaque deste ano foi o 
case “Lead India”, criado pela JWT 
de Mumbai, que também teve co-
meço eloqüente (veja texto nesta 
página). Em 1o de janeiro de 2007 
— dia em que a Índia celebrava 
os 60 anos da sua independência 
— a primeira página do jornal The 
Times of India trazia um anúncio 
de página inteira que convocava 
as pessoas a fazer alguma coisa 
pelo país; ao longo do ano, o case 
transformou-se em um movi-
mento social. A campanha partiu 
da mídia impressa, mas integrou 
TV, internet, celular e ativação, 
conquistando um Integrated 

Lion e o Grand Prix de Direct.
Em 2007, o “Tap Project” da 

Droga5 levou o Titanium para os 
EUA e, neste ano, a mesma agên-
cia conquistou outro Titanium 
com o projeto “Million”, criado 
para o departamento de edu-
cação da cidade de Nova York 
em parceria com a Samsung, 
que consistia na distribuição de 
celulares para as crianças, o que 

Comunicação que muda o mundo
Campanhas com alto poder de mobilização popular fizeram sucesso em Cannes  
neste ano e ajudaram milhares de pessoas. Como fica o Brasil nesse cenário? 
Andréa Ciaffone

resultou em uma redução signifi-
cativa da evasão escolar. 

O que todos estes “cases” têm 
em comum? Além do fato de esta-
rem enquadrados na definição de 
“campanhas sociais”, eles têm em 
comum o fato de não terem sido 
criados no Brasil. E como desafios 
sociais não faltam por aqui, a am-
bição de fazer campanhas sociais 
capazes de gerar intensa mobili-

zação não seria apenas mais uma 
modalidade da vaidade verde-
amarela em mostrar seu talento 
publicitário, mas uma forma de 
fazer este país menos injusto. 

Christina Carvalho Pinto, sócia-
diretora da Full Jazz, lembra que 
campanhas desse tipo lançam mão 
de licenças criativas — como ter 
um garoto sedento invadindo um 
estúdio de TV — impossíveis para 

produtos comuns, pois o poder de 
um produto ou marca ficará sem-
pre infinitamente aquém da força 
mobilizadora de uma causa social. 
“O Brasil tem uma capacidade de 
iniciativa fora-de-série para ações 
em massa; basta lembrar, em nossa 
história recente, a campanha ‘Di-
retas Já’, que sequer precisou de 
patrocinador, nasceu do coração 
do brasileiro”, lembra.

Por Arkadyuti Basu, vice-
presidente associado e diretor 
de criação da JWT Mumbai 

“Ninguém tinha a menor idéia 
de que ‘Lead India’ ia tomar as 
proporções que tomou. Ao longo 
do tempo e conforme o país rea-
gia, a campanha virou uma bola 
de neve. Em 2007, o jornal The 
Times of India queria fazer um 
único anúncio comemorativo dos 
60 anos da Independência da Ín-
dia. O habitual é escrever alguma 
coisa festiva para essas datas, mas 
a equipe da JWT fez um anúncio 
que saiu meio diferente — ele não 
falava da independência nem do 
momento da nação, e suas palavras 
aparentemente traduziram o que 
as pessoas sentiam. Esse anúncio 
só tinha o título ‘India vs India’. A 
reação foi tremenda e inesperada. 
Muita gente se sentiu tocada por 
ele. As pessoas mandaram cartas 
para o The Times of India. Amitabh 

para ser uma campanha de toda 
a nação. Ainda é cedo para saber 
se a campanha realmente vai ter o 
efeito de uma transformação polí-
tica. O que ‘Lead India’ realmente 
fez foi causar uma mudança de 
pensamento: que nós não de-
pendemos de políticos para fazer 
mudanças, que pessoas comuns 
podem se posicionar e assumir as 
coisas.Temos planos de continuar 
com o ‘Lead India’. O movimento 
foi importante demais para que a 
gente não faça isso.” 

Como um país se moveu
Bachhan, que é o ator de cinema mais 
famoso da Índia, se ofereceu para nar-
rar o texto para o filme de televisão. 
Pouco tempo depois, nós lançamos 
um segundo anúncio, com o título 
‘D.O.’ e que chamava a atenção para 
o fato de que, embora o país tivesse 
andado bastante desde 1947, não 
tínhamos avançado o suficiente. Esse 
anúncio pedia aos indianos que não 
olhassem para trás e se dessem tapi-
nhas nas costas, e sim que olhassem 
para a frente e arregaçassem as man-
gas. Novamente, geramos uma reação. 
As pessoas escreviam mensagens de 
apoio. Ativistas sociais, celebridades, 
artistas e até políticos falaram em 
favor do sentimento que estava nos 
dois anúncios. E era óbvio que o que 
tínhamos nas mãos era muito maior 
do que apenas mais uma campanha 
do Dia da Independência. Nesse 
ponto, o The Times of India decidiu 
que não deveria deixar esse momento 
passar, e foi aí que o movimento ‘Lead 
India’ nasceu. As ações não foram 

planejadas com antecedência. A coisa 
começou como um único anúncio e 
acabou virando uma campanha com 
mais de cem peças diferentes. Na 
agência, nós estávamos reagindo à si-
tuação exatamente como todo mundo 
estava reagindo à campanha. Todos 
fomos envolvidos pelo desenrolar das 
coisas e ‘Lead India’ continuou a ficar 
maior e maior. O impacto social foi 
uma surpresa total. Não acho que seja 
possível prever a reação e o impacto 
que ‘Lead India’ causou. Ela deixou 
de ser uma campanha de um jornal 

Campanha “Lead India”, da JWT Mumbai, mobilizou o país e foi GP de Direct em Cannes
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Então, se o problema do bra-
sileiro não é a apatia, será que os 
publicitários aqui estão vivendo 
uma crise de inspiração no que 
se refere a mobilizar a sociedade 
em prol das grandes causas? 
Fernando Campos, sócio-diretor 
da SantaClaraNitro, culpa a falta 
de amadurecimento das ONGs 
brasileiras. “Uma agência que está 
realmente envolvida com uma 
causa social não pode se limitar 
a dar a simples execução de um 
anúncio, filme ou site — ela pre-
cisa dar também o planejamento 
de marketing. A maioria das ONGs 
não dispõe de gente capacitada 
para fazer  isso, e é nesse estágio 
que nasce a integração e a capa-
cidade de mobilização de uma 
campanha”, diagnostica. 

Adriana Cury, chairwoman da 
McCann Erickson, concorda com 
a pecha que as campanhas sociais 
adquiriram de “servir para ganhar 
prêmio” e aponta outra peculia-
ridade importante: “No Brasil, 
para que qualquer idéia ganhe 
corpo, ela depende da mídia de 
massa”, aponta. “Assim, a agência 
que quiser fazer um bom trabalho 
pro-bono tem de ter parceiros 
fortes dispostos a investir na mídia 
de massa, que é mais cara”, diz 
Adriana. “O Brasil não tem proble-
ma de idéia. Nosso problema é a 
capacidade de investimento, que é 
pequena. A questão é financeira”, 
diz a publicitária, que em 2006 fez 

Promovida pela TV Globo 
desde 1986, a campanha “Crian-
ça Esperança” já angariou mais 
de R$ 191 milhões, apoiou mais 
de 5 mil projetos sociais em todo 
o Brasil e beneficiou 3 milhões 
de crianças. Desde 2004, a 
campanha tem como parceira a 
Unesco, órgão das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento da 
Educação, da Ciência e da Cul-
tura (antes a parceria era com 
a Unicef), e sua fórmula inclui 
a realização de um programa 
anual que conta com a partici-
pação do elenco da emissora, 
jornalistas, personalidades do 
esporte, da política e das artes, 
precedido por uma campanha de 
doações por telefone. Neste ano, 
na cerimônia de renovação da 
parceria com a Unesco, o diretor 
geral Koshiro Matsura chamou a 
atenção para a generosidade dos 
brasileiros. 

Realizado no Brasil desde 
1998 pelo SBT, a partir de um 
pedido da apresentadora Hebe 
Camargo a Silvio Santos, o Te-
leton é uma maratona televisiva 
que, no Brasil, tem o objetivo de 
angariar fundos para a AACD. O 
conceito surgiu nos EUA na déca-
da de 50 e ganhou força graças ao 
engajamento do ator Jerry Lewis, 

Cases “made in Brazil”

que abraçou a causa em 1966.  
O fato de uma idéia não ter 

nascido aqui não significa que o 
talento brasileiro não possa me-
lhorá-la. O capítulo brasileiro da 
campanha “Câncer de Mama no 
Alvo da Moda” ampliou o escopo 
da idéia, nascida nos EUA, e 
engajou celebridades televisivas 
em uma luta que dura 13 anos e já 
arrecadou mais de R$ 40 milhões 
para o Instituto Brasileiro de 
Combate ao Câncer, constituindo 
o maior case da ação em escala 
mundial. Há oito anos, a campa-
nha estabeleceu uma parceria 
com o São Paulo Fashion Week, 
que transformou as camisetas em 
objetos de desejo. 

A cada edição do evento 
um estilista é convidado para 
criar novas camisetas, que são 
desenvolvidas e comercializadas 
pela Hering em suas mais de 190 
lojas. Os recursos arrecadados 
permitiram ao IBCC ampliar a 
sua área hospitalar em 3 mil me-
tros quadrados e também contri-
buíram para subsidiar parte dos 
atendimentos médicos realiza-
dos pelo hospital. Anualmente, 
o IBCC recebe da Campanha 
cerca de R$ 3,3 milhões, que são 
investidos em infra-estrutura e 
atendimento. 

parte do júri de Titanium. 
“Aqui não faltam causas im-

portantes, nem idéias criativas. 
Mas não adianta ter os dois e não 
ter dinheiro para realizar. Projetos 
integrados movimentam muitas 
etapas da cadeia produtiva que, 
já pressionada por custos altos, 
não tem condições de realizar 
trabalhos sem que seus custos se-
jam cobertos”, completa. Adriana 
lembra que as campanhas sociais 
que conseguiram maior alcance 
no Brasil são justamente as ca-
pitaneadas pela mídia de massa, 
como o “Criança Esperança”, da 
TV Globo, e o “Teleton”, do SBT. 

A questão do baixo índice de 
integração nas campanhas sociais 
brasileiras tem uma explicação 
pragmática na visão de Alexandre 
Gama, sócio-diretor da Neogama/

BBH. “O Brasil é diferente do resto 
do mundo. Aqui a audiência se 
concentra na mídia de massa. Por-
tanto, com um anúncio de revista e 
um filme de 30 segundos, qualquer 
um movimenta a sociedade. A 
necessidade é a mãe da invenção. 
Aqui, a mídia de massa faz com 
que não seja necessário ir além do 
filme e do anúncio para atingir as 
pessoas”, diz Gama. 

“Nas sociedades européias, em 
que a atenção das pessoas está 
realmente muito fragmentada, 
talvez a maior convergência esteja 
na internet — ainda assim dispersa 
em milhares de sites, blogs e redes 
sociais. Por isso, lá é preciso ir 
além do habitual para chamar 
atenção para as causas sociais, e 
daí o terreno fica fértil para a inte-
gração de mídias”, diz Gama.

Campanha “Thirsty Black Boy”, da Mortier Brigade, de Bruxelas: ação diferenciada  
para chamar a atenção da sociedade para a falta de água potável
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