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Especialista em planejamento para marcas globais, Bernardo Geoghegan considera que Brasil, 
Argentina e outros países da América Latina contribuem de maneira muito importante nas 
criações de campanhas para marcas com presença mundial. 
 
“Os potenciais do Brasil e da Argentina estão sendo bem aproveitados pelas marcas globais. A 
criatividade argentina e brasileira é muito mais fresca. Oferecemos soluções mais originais”, 
enfatizou o executivo. 
 
Para ele, a América Latina tem uma facilidade enorme para fazer “realismo mágico”. “As 
agências locais contam histórias reais, que se aproximam das pessoas, mas que terminam de 
maneira fantástica, com muito humor. É um estilo de comunicação muito próprio da América 
Latina e creio que as marcas estão descobrindo isso e sabendo aproveitar. Europa e Estados 
Unidos têm boas histórias de fantasia e boas histórias realísticas, mas não têm a facilidade de 
mesclar as duas coisas”, avaliou. 
 
Na visão de Geoghegan, o sucesso do formato latino se dá porque as pessoas se identificam 
com as ações das marcas. “O ‘realismo mágico’ feito com humor faz com que as pessoas se 
identifiquem. O antigo modelo de publicidade que dizia que as pessoas tinham de ser perfeitas 
não funciona mais. Ninguém é perfeito. Elas querem ver um comercial que se pareça com sua 
realidade. Nesse momento, com tantos conflitos e crises no mundo, as pessoas necessitam um 
pouco disso. Querem tratar os problemas com humor”.  
 
Questionado sobre a importância das mídias digitais, sobre os desafios do planejador diante 
dos novos meios e sobre a resistência de certas empresas em entrar no universo virtual, 
Geoghegan foi enfático: “É muito interessante que existam tantos meios eletrônicos que 
permitam que façamos experimentos. Mas hoje existe um gap de confiança. Se observarmos 
quanto tempo as pessoas dedicam aos meios digitais e quanta verba dedicam as empresas aos 
meios digitais, há um abismo. As pessoas estão muito mais online que as marcas. A internet 
está tentando encontrar sua linguagem. Ainda não chegamos no formato ideal para esses 
meios e não aproveitamos todo o potencial. Na maioria das vezes, estamos reproduzindo o que 
se faz em TV na internet”, falou.   
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