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Democracia na pronúncia! A nova campanha da Pepsi criada pela BBDO Argentina está 
causando grande repercussão pela ousadia e interatividade. A ação, que começou a ser 
veiculada em julho na Argentina, oferece duas opções de pronúncia para o nome do 
refrigerante: os que dizem corretamente e os que dizem “Pecsi”, em função do espanhol. De 
acordo com os comerciais, “24,33% dos argentinos dizem Pecsi”. 
 
A agência brinca com o nome da Pepsi em função da forma como muitos argentinos 
pronunciam a marca e também foca no preço, mais barato que a concorrente Coca-Cola. 
 
A campanha “Pecsi” é composta por uma série de comerciais para TV, peças de mídia exterior 
e ações interativas. Em 20 dias de veiculação, os resultados foram surpreendentes em ambas 
plataformas (hotsite e pecsipedia). Foram mais de 65 mil visitas; mais de 140 mil páginas 
vistas; e 1.400 palavras novas adicionadas à enciclopédia Pecsipedia. Além disso, tem mais de 
300 mil acessos via Google. 
 
“A Pepsi é uma marca que ao longo da história vem ousando na comunicação. Começando pelo 
primeiro refrigerante cola a usar um homem da raça negra, um desafio Pepsi lá pelos anos 90. 
Somente uma marca assim tem em seu DNA a capacidade de romper certos limites. Neste 
caso, ousando comunicar uma proposta de valor rindo de si mesma”, comentaram Rodrigo 
Grau e Ramiro Rodríguez Cohen, diretores gerais de criação da BBDO Argentina. 
 
Com tom bem-humorado, foi criada uma “Pecsipedia” no site (www.pecsipedia.com) com 
várias expressões usadas e complementadas pelos consumidores, tais como, “noutbut”, 
“fulbito”, “mondiola” e “mostro”. 
 
Também foi desenvolvida uma lata interativa (www.tomaspecsi.com.ar), que dança conforme 
a música a partir dos sons emitidos pelo usuário. A lata virtual também pode estar nas mãos 
dos usuários através da tecnologia “realidade aumentada”. No mesmo site também é possível 
imprimir a imagem que, em frente à webcam, se transforma em uma lata de Pecsi na mão dos 
consumidores. Outra ação interativa é baixar MP3 e toques de celular. 
 
De acordo com Fernando Barbella, diretor de criação interativa da BBDO, foram escolhidas as 
ações de mídia interativa com a proposta de valorizar a marca, rindo de si mesma.   
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