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O mercado publicitário his-
pânico atende a uma faixa da 
população dos Estados Unidos 
que, em 2010, baterá nos 47 mi-
lhões de pessoas, ou quase 15% 
do total de habitantes daquele 
país. E, para o longínquo 2050, 
a proporção deverá subir para 
24%, de acordo com o censo 
norte-americano.

Diante disso — e de um mer-
cado em crise —, as agências 
dos EUA estão ultrapassando 
uma fronteira tradicional entre 
o mercado geral e as contas 
multiculturais para conquistar 
novos negócios. Dentre as 50 
maiores agências hispânicas 
do país, segundo o ranking de 
Advertising Age, sete não são 
latinas por natureza. Dessas 
sete, quatro aparecem na lista 
pela primeira vez, demons-
trando a rapidez da mudança. 
Um exemplo é a GlobalHue, 
quarta maior no ranking, que 
começou como uma agência 
afro-americana e que tem hoje 
50% de suas receitas com a 

unidade Latino, reestruturada 
recentemente com executivos 
hispânicos. 

De olho nesses dólares, as 
agências hispânicas full service 
abriram fortes departamentos 
de mídia — o modelo da publi-
cidade nos EUA, como se sabe, 
separa as agências de publici-
dade das de mídia —, que estão 
agora competindo com grandes 
agências de mídia que tentam 
capturar a verba dos clientes 
voltada para esse público. Para 
isso, elas lançaram unidades 
específicas, como a OMD Latino 
e a MindShare Multicultural.

Um exemplo de cada lado da 
disputa: a terceira colocada do 
ranking de agências é a Bravo, 
fundada há dois anos como 
unidade da Mediaedge:cia, que 
pertence ao grupo WPP. Na 
outra ponta, as agências hispâ-
nicas LatinWorks e Republica 
iniciaram seus departamentos 
de mídia recentemente e con-
quistaram novos negócios com 
seus clientes desde então.

Multiculturalismo
Essa quebra de linha entre 

quem controla qual negócio não 
é algo novo, claro. A McCann 
Erickson, por exemplo, tem 
tanto cuidado com a campanha 
“Não tem preço”, da Mastercard, 
que a própria agência produz o 
trabalho em língua espanhola. E 
a agência hispânica da Volkswa-
gen, a Creative on Demand, que 
faz os anúncios em espanhol 
para o anunciante, comumente 
cria alguns em inglês também. 
Essa mistura já é o que se pode 
chamar de “novo normal”.

Um fator que deve ser con-
siderado, e que ajuda a explicar 
essa tendência, é que os hispâ-
nicos costumam viver cada vez 
mais em dois mundos, entre o 
inglês e o espanhol. Nos EUA, 
61% dos hispânicos adultos nas-
ceram fora do país; mas, entre as 
crianças, 88% nasceram por lá.

Os anunciantes, que não têm 
tido muito tempo ou dinheiro, 
gostam desse tipo de agência “vai 
a qualquer lugar”. Um exemplo é 

Mercado hispânico atrai atenções nos Estados Unidos
Agências de outras origens passam a investir no segmento que já representa 15% da população daquele país

Mercado movimentou US$ 4 bi em 2008

O mercado hispânico teve cres-
cimento de 1,9% em mídia em 2008, 
com investimentos totais de US$ 4 
bilhões, de acordo com dados da TNS 
Media Intelligence, contra uma queda 
de 4,1% no mercado como um todo. 
Os dados dos três primeiros meses 
deste ano, no entanto, apontam re-
dução de 15,4% no segmento, contra 
14,2% de baixa no geral.

As dez maiores agências hispâ-
nicas em receitas em 2008 foram 
Dieste, Vidal Part nership, Bravo 
Group, GlobalHue, Lopez Negrete, 
Zubi Advertising, Bromley, Conill, 
LatinWorks e Alma DDB. O setor que 
mais anunciou para esse segmento da 
população dos Estados Unidos foi o 
de telecomunicações, que ultrapas-
sou o automotivo na comparação com 
2007. Os maiores anunciantes do seg-
mento são Procter & Gamble, Lexicon 

Marketing (dono do curso por vídeo 
Inglés sin Barreras), AT&T, Verizon 
Communications, McDonald’s, Jo-
hnson & Johnson, General Motors, 
Univision, Toyota e Directv.

Entre os jornais, os hispânicos de 
ponta são El Nuevo Herald (Miami), 
La Opinion (Los Angeles), El Diario 
La Prensa (Nova York), El Diario (Ju-
arez, México) e Hoy (Chicago). Quan-
to às revistas, destacam-se People 
en Español, Latina, Ser Padres, TV 
y Novelas e Vanidades. Na televisão, 
as grandes audiências são dos canais 
Univision, Telemundo, Fox, TeleFutu-
ra e ABC, com destaque para a audi-
ência em espanhol da novela Mañana 
És Para Siempre, da Univision, que 
domina os quatro primeiros lugares 
do ranking de mais assistidos no 
horário nobre. O programa em inglês 
favorito é American Idol.

a pequena Walton Isaacson, dona 
da conta de Lexus, da Toyota, 
para o público afro-americano. 
Ela foi escolhida para projetos 
para todo o mercado e contratou 
uma executiva hispânica quando 

o anunciante a inquiriu sobre 
sua expertise nesse segmento. 
Desse modo, as agências passam 
a se posicionar mais do lado da 
convergência cultural do que 
como marcas étnicas.
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