
lazer uma campanha que verdadeiramente extrapole os limites 
da mídia tradicional é o sonho de todo profissional de criação. 
Ainda mais quando o assunto é de interesse social. A campa
nha do Vitória trouxe para a Leo Burnett Tailor Made a certeza 

do dever cumprido com muita propriedade não só pela força e originali
dade da ideia, mas pelos resultados que a ação tem alcançado no Estado 
da Bahia. Só nas primeiras semanas da campanha, o estoque de sangue 
aumentou em 46% graças às doações. 
Para explicar de onde veio a inspiração para a campanha do Vitória, sou 
quase obrigado a contar um pouco como é o clima de trabalho na agên
cia. Sou um ex-criativo da gloriosa Leo Bumett Brasil que teve a sorte de, 
ao voltar à agência oito anos depois, encontrar o mesmo ambiente sau

dável, próximo e borbulhante que existia naquela 
época. Eu costumo dizer que a Leo é uma tecno
lógica e criativa metrópole com ares de cidade do 
interior: leve, amistosa, feliz, sedenta de inovação e 
excessivamente curiosa. 
A Leo é um hub de ideias oriundas da imaginação 
de muitos: das duplas de criação, do atendimento, 
da mídia, do planejamento, da produção etc. Não 
importa. O que vale mais aqui é ideia boa, e na rua. 
Semanalmente instigamos as pessoas, começando 
pela criação, a trazer ideias proativas. Ir além do 
job diário, descobrir problemas, oportunidades, 
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inventar, sugerir, viajar na maionese, errar. Nada é impossível. Conceitos 
diferenciados são fáceis de vender. Temos a vantagem de ser avaliados tri
mestralmente pelo sistema da Leo Burnett Worldwide (o Seven Plus), sob 
a coordenação de Mark Tutssel. Ele tem o pulso das inovações desse grupo, 
que é reconhecido como o que mais descentraliza os bons resultados nas 
premiações e nos festivais internacionais. Ou seja, todas as Leos contribuem. 
Esse é o clima da agência. Com pressão pela criatividade, mas sem gritaria, 
sem neurose, sem babaquice, sem deslumbre. A ideia para a ação do Vitória 
surgiu exatamente assim: começou na cabeça do Rodolfo e do Erick e cres
ceu com a ajuda de vários profissionais da criação, sem frescura. E virou de 
todo mundo. 
Demorou um ano para ficar em pé e contou com a participação crucial e 
impecável do atendimento e da produção da agência. Sem contar o apoio 
do Hemoba, do próprio clube, da Secretária de Saúde da Bahia e da Penalty, 
que foi uma grande apoiadora. Chegamos ao Vitória através de um grande 
e antigo parceiro: Leandro Ramiro, diretor de marketing da Penalty. Ele tra
balhou com a Leo quando era diretor de varejo da Fiat. Depois, a ação foi 
conduzida brilhantemente pela equipe de marketing da Penalty e pelo mar
keting do Vitória. 
Criamos e desenvolvemos o conceito "O Vitória sempre deu o sangue pela sua 
torcida. É hora de retribuir. Doe" Mais engajador impossível, né? Não é por 
acaso que o ator Wagner Moura, soteropolitano e torcedor do Vitória, empres
tou voz ao comercial, interpretando o sangue rubro-negro. 
E a participação da população não poderia ser maior: fotos de torcedores 
do Vitória e do Bahia doando juntos se espalharam pela web. Uma piada 
se tornou recorrente em Salvador: os torcedores do Bahia dizendo que 
iriam doar só para botar o sangue do adversário nos torcedores do Leão 
da Barra. 
Em prol da ação, foram criados comerciais de TV e internet, anúncios 
de jornal e revista, iniciativas envolvendo ações nas redes sociais, mala 
direta destinada aos formadores de opinião, artistas e jornalistas, além de 
folhetos explicativos e peças de cinema. A força do projeto era tão grande 
que conseguimos o apoio da Brasileira Filmes - a Bia Flecha foi pesso
almente captar as imagens - e da Áudio Boutique, que deixou a trilha 
impecável. 
Vale a pena acessar www.meusanguerubronegro.com.br e conhecer esse 
trabalho, que acaba no dia 14/8/2012. No futuro, quando o Vitória voltar à 
primeira divisão, queremos produzir um documentário sobre essa história 

e ainda sugerir ao clube que venda um kit com as 
cinco camisas. 
Essa não foi a primeira nem será a última ação da 
Leo Burnett Tailor Made viabilizada pela nossa 
área de marketing esportivo. Começamos eterni
zando a marca da IVECO na camisa do Corinthians 
e agora mobilizamos um Estado inteiro a favor da 
doação de sangue. E queremos exportar essa ação 
para outros países. Estamos conversando com a 
Leo Burnett Worldwide para que eles nos ajudem 
nisso. O que não falta é time com camisa vermelha 
pelo mundo afora. Mas, por exemplo, se o Flamen
go quiser fazer a mesma coisa em seu manto, é só 
falar com a gente. A falta de sangue não é um pro
blema exclusivo da Bahia nem do Brasil. 
Que venham a Copa do Mundo do Brasil, as Olim
píadas do Rio e, com elas, todas as boas ideias que 
a equipe da Leo Burnett Tailor Made será capaz 
de criar e viabilizar para as marcas. Serão anos de 
ouro para quem gosta de inovar. 
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http://www.meusanguerubronegro.com.br
Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 737, p. 30-32, ago. 2012.




