
Nova publicidade deve transformar consumidor final em fã 

Carlos Pérez, presidente da BBDO Argentina, subiu ao palco do Salão Pacífico nesta segunda-
feira para abordar o desafio atual das agências de publicidade: trabalhar para impactar o 
consumidor cada vez menos obediente e mais ativo. Peréz falou no El Ojo 2009 sobre o tema 
"Teocracia-Democracia-Ludarquia". Na prática, o publicitário relacionou o conceito teocrático 
com o exemplo da marca Apple, que mantém fãs no mundo inteiro em movimento similar a 
um fervor religioso, tamanha a fidelidade do público.  

A democracia veio na palestra em forma da campanha de Barack Obama, capaz de interagir 
com cidadãos norte-americanos a fim de engajar a sociedade usando o individuo como mídia e 
a ludarquia como o terceiro e não menos importante fator. "Essa é a oportunidade para a nova 
publicidade transformar o consumidor final em fã", disse. Exemplo disso é o fato de a banda 
Black Eyed Peas ter composto uma música integrando as falas de Obama, o popular "Yes we 
Can" , acessada por milhares de pessoas via Itunes, da Apple e MTV , além de sites de música 
em geral. 

O presidente da BBDO comparou a Internet ao que mais se aproxima do conceito de anarquia, 
isto é, um campo em que não há poder de Estado ou Governos pré-determinados. Para isso, 
citou um texto de Eric Schimidt, CEO do Google: "A internet é a primeira coisa que a 
humanidade construiu e que ela não entende, é a maior experiência anarquista que nós já 
tivemos". Os exemplos se fizeram necessário para que o público notasse a relação cada vez 
mais íntima entre agências e marcas com seus consumidores. Uma das questões levantadas  
pelo publicitário é: "O poder mudou de mãos e o que devemos fazer?". 

Surge, então, um novo modelo de negócios baseado no conceito chamado de "Cidadão 
Consumidor", segundo o qual o consumidor impõe sua opinião principalmente por meio de 
redes sociais e propaganda na Internet. O formato se torna mais democrático  e a palavra a 
ser levada em consideração é "fórum".  

Um dos exemplos citados de colaboração foi o filme de Doritos, criado pelo próprio 
consumidor. A campanha fez tanto sucesso que foi estendida ao Super Bowl, evento de futebol 
americano com maior audiência e custo de veiculação dos EUA. Para ele, as campanhas 
publicitárias deveriam partir de um debate no tal  fórum para saber que tipo de produtos ou 
serviços devem ser lançados e de que maneira a publicidade vai impactar mais fortemente. 
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