
CENA 1: UM homem hispânico entra
na farmácia para pedir uma aspirina,
mas toda a negociação se torna uma dor
de cabeça porque o farmacêutico não o
entende. Cena 2: uma voz em off lembra
que o Citibank é o banco onde o entendem
até a última vírgula e esses problemas
são evitados.

O spot anterior não foi uma boa publi-
cidade somente para o Citibank, um dos
principais clientes da agência La Comu-
nidad, de Miami, como também para os
talentos latinos que o conceberam e que
formam parte do exército de publicitários
hispânicos que trabalham nos Estados
Unidos e que ajudaram a alimentar o
apetite das agências norte-americanas
pelos criativos latinos, que agora são
procurados como pão quente.

A demanda por talento criativo latino-
americano está nas alturas por causa de
um fenômeno duplo: o explosivo cresci-
mento do mercado hispânico e a ausência
de publicitários no país que conheçam
bem o idioma e a cultura latina.

Alain Groenendaal, gerente-geral de
La Comunidad, está convencido de que
o spot do Citibank ilustra perfeitamente
essa necessidade de importar talento que
entenda uma das principais frustrações do
latino residente nos EUA: a barreira do
idioma. Segundo Groenendaal, esse tipo
de sensibilidade e riqueza semântica do
comercial não poderia ter sido concebidas
por um publicitário local, por mais his-
pânica que seja sua origem, sem a ajuda
de um criativo latino-americano.

"Por isso contamos com uma equipe
latina em nosso escritório em Miami e
um escritório em Buenos Aires, onde
nos ajudam a alinhavar os dois mundos
na mensagem", diz o executivo, que só
em Miami emprega 30 pessoas.

As agências de publicidade, grandes e
pequenas, literalmente lutam pelo talento
latino que as ajude a levar a maior parte
do bolo de USS 4 bilhões que é o orça-
mento de marketing e publicidade para

o mercado hispânico em 2008.
Segundo relatam as próprias agências,

entre 40% e 50% de sua equipe são recru-
tados na América Latina. E o número não
é maior porque a falta de visto de trabalho



é uma barreira à contratação. No caso dos
criativos ou copywriters (salário médio
de US$ 70 mil anuais), a proporção sobe
para 90%, de acordo com Joe Zubizarreta,
diretora da Zubi Advertising, a veterana
agência de publicidade hispânica com
32 anos no mercado e um faturamento
de US$ 200 milhões por ano. "Nem so-
nhamos ter um criativo que não tenha o
espanhol com sua língua materna", diz
a jovem executiva.

Segundo Zubizarreta, seu pessoal
vem de vários países - como Venezuela,
Argentina, Colômbia e México - não só
para refletir a diversidade da comunidade
hispânica mas também para conseguir
clareza na mensagem. "O significado de
uma palavra pode mudar de um país para
outro e o que menos queremos é ofender",
assinala. A Zubi Advertising tem 130
empregados divididos em escritórios em
Miami, Dallas, Califórnia e Detroit.

Há alguns anos, quando o merca-
do era menor, as agências hispânicas
podiam se dar o luxo de produzir um
comercial mais ou menos artesanal,
sem o uso adequado do espanhol nem
de referências culturais. Mas agora não
se pode pedir menos do que a perfeição,
sob o risco de perder importância entre
os consumidores, segundo o mexicano
Randy Stockdale, diretor-executivo da
empresa LopezNegrete, que tem entre
seus clientes Wal-Mart e Visa.

LopezNegrete, com sede em Houston,
recruta constantemente pessoas latinas e
sua equipe executiva parece uma "mini-
OEA", de acordo com Stockdale, que se
confessa mais mexicano do que a tequila,
"apesar de parecer muito gringo com o
sobrenome". De fato, segundo vários
executivos e especialistas em publicida-

A possibilidade de confusão pode surgir
de produtos que na América Latina são
considerados de luxo, enquanto nos EUA
são básicos. É o caso, por exemplo, da
rede de hotéis Holiday Inn ou dos cartões
Visa, que para muitos latino-americanos
são produtos associados a certo nível só-
cioeconômico, de acordo com o consultor
peruano Eduardo Bottger.

Botgger afirma que em ambos casos
é preciso convencer ao hispânico nos Es-
tados Unidos, de que o hotel, não sendo
barato, é "acessível e agradável", bem
como mostrar as vantagens do cartão.
"São escalas de valores que só um criativo
latino, estando nesse contexto hispânico,
pode entender", afirma.

A tendência de contratar publicitários
latino-americanos só tende a crescer.
Segundo estudos realizados pelo centro
de pesquisas Pew Hispanic Center, a
crescente onda migratória é responsável
de o espanhol ser o idioma no qual mais
de 60% das famílias hispânicas dos EUA
se comunicam e recebem informações
essenciais. Além disso, 20% dos quase
40 milhões de hispânicos que vivem no
país e falam os dois idiomas entendem
melhor as mensagens em espanhol, de
acordo com o centro de pesquisas.

E, apesar das dificuldades que en-
frentam os imigrantes ilegais, cerca de l
milhão de pessoas cruzam a fronteira dos

EUA a cada mês para se estabelecer no
país, aumentando p número de potenciais
consumidores quedas agências hispânicas
querem alcançar com sua mensagem
ousada e em espanhol.

A outra face da moeda é o setor
do mercado hispânico mais jovem, de
terceira, quarta ou quinta geração, que
prefere falar e ler em inglês e que pode
representar um bom filão de lucro para
as agências hispânicas. De fato, muitas
delas que se especializaram em publi-
cidade em espanhol estão começando
a apostar nesse segmento da população
hispânica com campanhas em inglês, mas
com "sotaque" latino."Os jovens, filhos
de pais que só falam espanhol, falam
e entendem melhor as mensagens em
inglês, por isso a publicidade deve ser
nesse idioma", segundo Groenendaal,
de La Comunidad.

Sua agência encabeçou vários esforços
para chegar a eles com comerciais em
inglês que, entretanto, não abandonam
suas raízes culturais, como em spots
publicitários para as redes VH1 e Mun2
produzidos por La Comunidad. Neles os
jovens protagonistas falam com desenvol-
tura em "spanglish", quer dizer, em inglês
com pinceladas de espanhol, que é uma
marca indiscutível de hispanidade.

No final das contas, o que vale é a
importância da mensagem, seja em inglês
ou em espanhol. E isso se consegue com
uma boa pesquisa e conhecendo bem
seu público-alvo, segundo Jorge Orte-
ga, presidente da agência de marketing
The Jeffrey Group, com sede em Miami.
"O segredo é entender o público", diz o
executivo. "E para isso continuaremos
precisando de talentos que saiba o que
faz, venha de onde vier."

de, a contratação de latino-americanos
também obedece a essa necessidade
de evitar o choque de dois mundos - o
latino e o norte-americano - nas mensa-
gens publicitárias e, antes disso, chegar
ao ponto de encontro necessário para a
eficácia da mensagem.
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