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A nova conjuntura global, com expansão do mercado hispânico nos Estados Unidos e a 
ascensão do Brasil à condição de um dos protagonistas da cena mundial, levou a rede mundial 
de agências DDB a alterar sua estrutura na América Latina. A nova configuração da companhia 
acomoda a DDB Espanha na DDB Latina, que congrega operação em 23 países e reúne 1,5 mil 
funcionários na região. Somando os resultados da subsidiária espanhola, responsável por 
negócios da ordem de US$ 60 milhões, a receita bruta da DDB Latina sobe de US$ 190 milhões 
para aproximadamente US$ 250 milhões. Entre os clientes da corporação na Espanha estão 
Telefônica, Audi, Johnson & Johnson e Volkswagen.  
 
A nova organização foi anunciada ontem em Buenos Aires, no Festival de Publicidade El Ojo de 
Iberoamerica - promovido pela revista argentina LatinSpots e representado no Brasil pela 
Gazeta Mercantil - pelo presidente da DDB Latina, Juan Carlos Ortiz, e os principais executivos 
da rede no Brasil, México, mercado hispânico nos Estados Unidos e o diretor de criação na 
Argentina.  
 
Mais que mera formalidade, a alteração facilita a criação de estratégias conjuntas para clientes 
da rede na América Latina e, talvez o dado mais significativo, demonstra como a DDB, uma 
das maiores redes de agência do mundo, olha para o mercado latino-americano em tempos de 
crise financeira mundial. "Grandes organizações espanholas e de outros países europeus 
despejam investimentos no Brasil, como a Telefônica e o Santander. Nos Estados Unidos, de 
cada seis pessoas, uma é latino-americana. Fatores como esses mostram que o mercado 
hispânico cresce de importância no mundo".  
 
Sobre o Brasil, o destaque é que agora, na avaliação do presidente da DDB Latina, o País está 
definitivamente integrado à cena global. "O Brasil sempre foi uma república isolada. Mas agora 
mudou. O País se abriu para o mundo e desponta como com um BRIC de fato". Para Luis 
Miguel Messianu, presidente da subsidiária hispânica nos Estados Unidos, o País não é mais 
uma promessa. "Trata-se de uma potência emergente que passa por transformações 
importantes. Há milhões de pessoas que migram das camadas populares para a classe média. 
Do ponto de vista da comunicação, é um dos países nos quais a convergência de mídia avança 
mais rapidamente".  
 
O brasileiro Sérgio Valente, presidente da DM9DDB, emenda com a afirmação de que não 
apenas o Brasil, mas o mercado latino-americano todo è hoje um ator global poderoso. "Os 
hispânicos representam 25% da riqueza gerada nos EUA. Formamos um único país latino-
americano, que è poderoso, e por isso os americanos precisam nos respeitar. Não temos medo 
de ser cucarachas", exclamou.  
 



 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 out., 1 e 2 nov. 2008, Empresas & Negócios, 
p. C6. 


