
O rato que ruge 
 
A campanha publicitária dos Ditadores Medrosos vira um ícone poderoso ao retratar 
com humor a ameaça que o mouse, como o símbolo da liberdade de expressão e de 
informação, representa para os donos da verdade 
 

Fotos divulgação 
 

 
SOCORRO 
 
Castro, Ahmadinejad e Chávez, na montagem: a encenação divertida reproduz o 
que os tiranetes sentem, mas não mostram 
 

Campanhas publicitárias costumam ser rápidas, eficazes e fugazes. Passou, acabou. Há 
aquelas, porém, que transcendem o efeito momentâneo e vão ficando mais impactantes com o 
tempo. É claro que um tema monumental como a liberdade de expressão ajudou a tornar 
memorável a campanha Ditadores Medrosos, lançada há um ano pela agência Ogilvy & Mather, 
de Frankfurt, para a Sociedade Internacional para os Direitos Humanos, organização não 
governamental alemã criada em 1972 para "atuar contra as injustiças por trás da Cortina de 
Ferro". Felizmente para todos, a cortina de ferro, expressão churchilliana que englobava a 
União Soviética e seus satélites, se foi, mas os abusos contra os direitos fundamentais pululam 
em outras partes. Daí a premiada campanha mostrando três conhecidos donos da verdade 
apavorados diante de um rato-mouse de computador. Raúl Castro, de Cuba, Mahmoud 
Ahmadinejad, do Irã, e Hugo Chávez, da Venezuela, erguem o pezinho, sobem na mesa e 
fazem cara de pânico diante do pequeno objeto na ponta de um fio que traz embutida a praga 
de sua existência – informação à vontade. Era assim em 2008, quando a campanha ficou 
pronta, era assim em maio de 2009, quando ganhou um Clio, o maior prêmio da propaganda, 
é assim muito mais hoje em dia, quando Castro, Ahmadinejad, Chávez e correlatos oprimem 
seus cidadãos, perseguem os que ousam confrontá-los, ofendem o senso de justiça e liberdade 
de toda a humanidade e parecem inamovíveis. 
 
As fotos da campanha foram tiradas em cenários montados na prefeitura da cidade de 
Wuppertal, um prédio do século XIX em estilo eclético. Foram usados tanto sósias como dublês 
de corpo, fazendo gestos e expressões faciais. Por fim, no computador as imagens foram 
ajustadas a fotos originais dos três tiranetes, para ficarem mais naturais. Chávez e Raúl trajam 
roupas habituais, mas o falso Ahmadinejad aparece todo de branco, como se a qualquer 
momento fosse cantar um bolerão. Segundo profissionais que participaram da campanha, o 
mais difícil foi encontrar fotos dos três tiranetes que se aproximassem de um rosto assustado 
déspotas, pela própria natureza, são bons em insuflar medo, e não em exibi-lo, até aquele 
momento em que a maré da história dá uma virada e... todo mundo sabe como acaba. Será 
que os poderosos com medo do ratinho que ruge ainda virarão pôster? 
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