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Faz alguns anos, a Pepsi tentou traduzir para o chinês seu lema "Come alive: you're in the 
Pepsi generation" (Anime-se: você é da geração Pepsi). O resultado foi algo como "Pepsi traz 
os seus ancestrais de volta da morte". Lamentavelmente este tipo de desconexão lingüística 
não é algo tão fora do comum. O novo sistema operacional da Microsoft, Vista, resulta um 
tanto desrespeitoso para uma anciã da Letônia. E o toque do Motorola Hellomoto diz algo como 
"Oi , gordinho", na Índia. 
 
Considerando estes percalços, existe alguma regra, um guia ou melhores práticas para traduzir 
peças de marketing? É claro que há exemplos de localizações de sucesso de slogans em outras 
línguas. Quando McDonald’s decidiu tornar local sua frase "I'm lovin' it", tinha uma idéia bem 
clara de quais podiam ser as armadilhas potenciais. Suas opções se reduziram a traduzir 
literalmente a frase, deixá-la em inglês ou adaptá-la às culturas locais. Depois de consultar e 
colaborar com representantes de mercados locais, a empresa optou por uma estratégia na 
qual cada país trataria o slogan à sua maneira. 
 
Alguns países conservaram a versão em inglês, outros escolheram a tradução literal, e poucos 
realizaram adaptações mais livres. Em espanhol o slogan foi “Me encanta”. De acordo com 
Miguel Gomez Winebrenner da consultoria internacional de marketing Cheskin, isso se traduz 
em inglês como "I really like it". "Obviamente, McDonald’s não traduziu o slogan literalmente. 
Ele foi adaptado culturalmente. A palavra “encanta” é culturalmente muito mais apropriada 
para aquilo que queriam dizer, em lugar de algo como “I'm loving it”, que seria “eu amo”, diz 
Winebrenner. 
 
Bert Esselink, um consultor em globalização da agência de traduções Lionbridge Technologies 
(de Waltham, Massachusetts), sente que é um erro tentar traduzir esses slogans. “Acredito 
que a frase ‘tradução de slogans publicitários’ não é realmente apropriada”, diz. “Esses tipos 
de slogans raramente são traduzidos literalmente, e quando o são, são ‘convertidos’ em outra 
língua. Geralmente é um processo muito criativo que consiste em encontrar uma expressão 
equivalente na língua-alvo que represente uma mensagem similar à original.” 
 
John Freivalds, que conduz a empresa de comunicações internacional JFA Marketing, de 
Lexington, Virginia, refere-se a este processo criativo como “transcriação”. Segundo ele, tornar 
local uma peça publicitária requer qualidades únicas que podem não ser encontradas nas 
agências de publicidade tradicionais. “Os gerentes de contas das agências de publicidade não 
falam outras línguas”, diz Freivalds, que anteriormente era o encarregado das traduções na 
Ogilvy. “Traduzir algo é, geralmente, uma tarefa menor. E nas empresas não há nada escrito 
sobre isso. Haverá alguém que fará esse trabalho por seis meses e depois seguirá seu 
caminho. É um problema sério.” 
 
Por outro lado, as grandes empresas de tradução estariam mais do que interessadas em 
aceitar um trabalho de tradução de publicidades. “Uma agência de traduções norte-americana 
recebe US$ 85 milhões por trabalhar com a Microsoft”, diz Freivalds. “Eles estariam 
interessados em um trabalho de US$ 5.000? Eu acho que não.” 
 
Freivalds diz que muitos clientes de serviços de localização têm pouca noção do que é e o que 
implica traduzir um copy publicitário. E lembra o momento em que pediram para ele tornar 
local o slogan da FedEx, “It's not just a package, it's your business” (“Não é apenas uma 
encomenda, é seu negócio”). Seu cliente, que aparentemente acreditou que o trabalho seria 
tão simples como buscar algumas palavras em dicionários de tradução, ofereceu para Freivalds 
20 centavos por palavra –que são os valores para traduções técnicas. Depois que Freivalds 
explicou que teria de reescrever o slogan na íntegra, o cliente concordou em pagar o mesmo 
que a FedEx tinha negociado o copy original em inglês. 
 
Mas outros acreditam que poderia haver verdadeiras vantagens ao trabalhar com grandes 
agências de traduções.  



“As empresas que procuram diretamente as agências de traduções provavelmente têm um 
volume importante”, diz Jessica Rathke, gerente de Estratégia de Desenvolvimento de Vendas 
da Ralph McElroy Translation Company. “Muitos deles vão diretamente para as agências de 
traduções por dois motivos. Em primeiro lugar, têm experiência na tradução de material de 
marketing. É bem diferente das traduções técnicas tradicionais. É provável que também 
estejam considerando vendedores maiores que tenham grande experiência vertical. A maioria 
das grandes companhias fornece para muitos mercados.” 
 
Esselink, da Lionbridge, acha que para as empresas globais com estruturas de marketing 
centralizadas pode ser mais fácil trabalhar com empresas de tradução multilingües. “Muitas 
organizações de setores mais tradicionais continuam desenvolvendo campanhas em mercados 
locais onde cada escritório trabalha com uma agência local para criar uma campanha”, 
comenta. “As grandes empresas tecnológicas ou de telecomunicações ou as empresas com um 
importante foco na consistência da marca global se direcionaram para um modelo centralizado 
de criação de marketing e tradução. Para um modelo centralizado de tradução, a solução mais 
eficiente é trabalhar com um fornecedor multilingüe que possa produzir todas as traduções que 
foram pedidas e gerenciar, de forma central, o processo e a qualidade.” 
 
Às vezes, as agências de tradução globais podem oferecer para seus clientes economia nos 
custos através de economias de escala. “Quando se trabalha com uma agência de tradução, as 
economias de custo maiores provêm de uma memória de tradução”, diz o professor Nitish 
Singh da Chico State University, na Califórnia. “As ferramentas de memória de tradução 
armazenam traduções na memória, dessa forma, a próxima vez que for necessário fazer uma 
tradução, o vendedor a processará através da ferramenta de tradução para comprovar se já 
existe alguma que coincida. Isso leva à eficiência nos custos.” 
 
Embora a maioria das localizações publicitárias justifica o uso da tradução, as ferramentas de 
memória continuam sendo postas em dúvida. Rathke, por um lado, acredita que a memória de 
tradução resulta limitada para a maioria das localizações de marketing. 
 
“Depende do propósito”, diz. “A princípio eu diria ‘não, não vai funcionar para traduções de 
campanhas de marketing’. A maioria das memórias de tradução é propriedade de uma 
empresa ou de uma empresa final. Se a agência de tradução esteve fazendo uma tradução de 
marketing para um laboratório farmacêutico, mas, através de uma agência de relações 
públicas ou de publicidade, dependendo de quantas peças de marketing têm e se vão re-
utilizar parte do texto em diferentes peças de marketing...a memória de tradução poderia 
funcionar.” 
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