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Os pescadores alinharam-se como guerreiros de uma batalha medieval, em uma verdadeira 
muralha de homens estendendo-se pelo horizonte. Após um sinal imperceptível, milhares deles 
jogaram-se ao rio, em um frenesi de saltos mortais, arremetidas e mergulhos. Todos queriam 
o prêmio, um seda laranja Honda exibido em uma plataforma na água, para quem trouxesse o 
maior peixe-elefante. 
 
A disputa, no mês passado, foi o clímax de uma celebração de quatro dias, no povoado de 
Argungu, na Nigéria. Cerca de 30 mil participantes reuniram-se para um dos maiores festivais 
da África Ocidental. 
 
Com exceção do Honda, a cena remonta a 1934, quando uma feira de luta, natação com os 
olhos vendados e caça de patos foi criada pelo regime colonial britânico para promover 
relações amigáveis entre as comunidades. O carro, pago por patrocinadores, é um acréscimo 
recente. 
 
Acima dos pescadores descontrolados, painéis exibem os patrocinadores: a operadora de 
telefonia móvel MTN, o Access Bank e a marca de refrigerantes Maltina. Eles almejam 
mercados rurais e a pequena, mas crescente, classe média da Nigéria, onde o crescimento 
econômico constante tem possibilitado o aumento gradual da renda. 
 
As empresas mundiais de publicidade, que estão voltando seus holofotes às classes médias 
emergentes da China, índia, Rússia e Brasil, também consideram a Nigéria, com seus 140 
milhões de consumidores, como um mercado a ser observado. 
 
Executivos do setor apontam como ponto de partida da rápida expansão do país o início da 
década, quando a sul-africana MTN lançou seu serviço móvel de telefonia. Rivais como Celtel e 
Glo agora lutam por participação de mercado, valendo-se de anúncios voltados à juventude. 
 
Estima-se que os gastos anuais em publicidade na Nigéria aumentaram de menos de US$ 100 
milhões em 2000, para US$ 600 milhões -grande parte proveniente de campanhas das teles. 
Além disso, a rápida expansão do setor bancário também intensificou o apetite publicitário, à 
medida que o mercado de serviços financeiros cresce na África. 
 
A onda de fusões de bancos na Nigéria deu início a uma corrida para atrair clientes de classe 
média, apresentando produtos antes desconhecidos, como créditos a automóveis e hipotecas. 
O presidente do conselho da produtora Storm Media and Entertainment Group, Obi Asika, diz 
que os anunciantes precisam promover a confiança dos consumidores jovens em sua 
identidade nigeriana. A Virgin Nigéria, com 49% do capital em mãos da Virgin Atlantic, recorre 
a uma frase chamativa: "Muito Nigeriano. Muito Virgin". A empresa também patrocina o 
festival de pesca. 
 
Em Argungu, o patrocínio das empresas trouxe ao evento uma grandiosidade inimaginável há 
70 anos. O vencedor, que surgiu com um monstro de 66 quilos, ganhou o Honda, uma TV de 
tela fina, plano de saúde, dinheiro e uma peregrinação a Meca. Posteriormente, acabou preso, 
acusado de trapacear. Um tribunal decidirá se ele havia pescado com antecedência e 
escondido sua desmedida presa, ou se foi incriminado falsamente pelos 
concorrentes.(Tradução de Sabino Ahumada) 
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