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O planejamento de 2008 dos clientes da Africa, agência de publicidade que pertence ao grupo 
ABC de Comunicação (grupo de propaganda e serviços de marketing) ainda não sofreu 
alterações por conta das turbulências do mercado financeiro global. Mesmo assim, de acordo 
com o vice-presidente executivo da Africa, Márcio Santoro, em entrevista exclusiva ao DCI, a 
empresa não descarta a possibilidade de a crise provocar mudanças no enfoque das 
campanhas.  
 
Com essa perspectiva e uma busca por práticas enxutas e rentáveis é que a Africa pretende 
entrar em 2009. Pela quarta vez eleita a mais admirada no segmento por leitores do DCI, a 
agência demitiu, em outubro, 12 do total de 230 funcionários. Agora, se diz preparada para 
enfrentar diferentes cenários em relação à crise. Segundo Santoro, a agência está 
"capitalizada e enxuta", a exemplo do grupo ABC.  
 
"Estamos montando o planejamento para 2009. Mas é importante dizer que os planos estão 
muito ligados aos projetos individuais de cada cliente, independentemente de crise. A Africa 
não é apenas uma agência de propaganda, mas de marketing, preparada para atender aos 
clientes nas várias esferas da comunicação — da criação do conceito de um novo produto até a 
campanha publicitária de mídia de massa. Alguns segmentos podem sentir [os efeitos da crise] 
mais do que outros devido à dependência de fatores como, por exemplo, o crédito bancário", 
disse Santoro. 
 
"Existe muita especulação, o que é natural nessas épocas. Estamos preparados para o cenário 
mais pessimista e para o mais otimista, sempre com os pés no chão, sabendo que a situação 
econômica global não é simples", complementou Santoro.  
 
A Africa, cujos anunciantes investiram R$ 969,1 milhões em 2007 e R$ 812 milhões entre 
janeiro e setembro deste ano, estima aumentar seu faturamento 20% em 2008. A empresa 
trabalha para os seguintes segmentos: automóveis (Mitsubishi e Suzuki), bebidas (Brahma), 
telefonia (Vivo), calçados (Ipanema/Grendene), bancos (Itaú), eletroeletrônicos (Philips), 
mineração (Vale), editorial (Folha de S.Paulo) e imobiliário (JHSF).  
 
Atualmente, a empresa presidida pelo publicitário Nizan Guanaes ocupa o sexto lugar no 
ranking de investimentos em mídia divulgado pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 
Estatística (Ibope), passando as agências Ogilvy & Mather Brasil e Lew Lara. No ano passado, 
ficou em oitavo. Além disso, Guanaes comemorou recentemente a passagem da agência para 
a 21ª colocação no ranking da Agency Report de 2008. "Nossa meta é chegar ao nono lugar 
nos próximos quatro anos. Vamos alcançar este resultado aperfeiçoando cada vez mais nosso 
modelo de negócios", disse o empresário. O grupo é o único da América Latina na lista.  
 
De acordo com Santoro, os investimentos em publicidade para o Natal devem seguir o "ritmo 
de 2008, que foi um bom ano". No entanto, a Africa prevê desaceleração do mercado 
publicitário em 2009. "O mercado todo vai observar os efeitos reais da crise. Não acho que vá 
haver um grande crescimento dos investimentos, como vinha ocorrendo, mas uma 
desaceleração. O mercado publicitário pode até crescer, mas acho praticamente impossível que 
seja no mesmo ritmo de antes. Até porque, tradicionalmente, os primeiros meses do ano são 
mais fracos em comparação com os do segundo semestre", disse. 
 
Estratégias 
 
Fundada há seis anos, a Africa tem dez clientes. Santoro ressalta que a decisão de atender a 
poucas contas faz parte da estratégia da empresa. "Na contramão da maioria das agências, 
que trabalha com cerca de 30 contas, a limitação de clientes é um dos grandes diferenciais da 
Africa e garante aos clientes a atenção contínua dos próprios sócios, no dia-a-dia, que 
participam diretamente dos negócios." 
 



O vice-presidente executivo afirmou também que a agência, em conseqüência da crise, tem 
aconselhado o grupo de clientes a investir mais em publicidade. "Marcas que não se 
relacionam com o consumidor perdem valor". Santoro informou, porém, de que, também por 
conta das turbulências financeiras, a tentativa de reduzir custos de produção para os clientes 
ficou mais difícil. "Sempre buscamos reduzir os custos dos nossos clientes, mas isso não 
ocorre hoje por conta da crise", completou. 
 
Na avaliação de Santoro, a crise pode levar a uma mudança de hábitos do consumidor. "Se a 
crise se agravar, o consumidor tende a comprar menos bens de consumo duráveis, o que já 
começa a ocorrer. Os não-duráveis demoram um pouco mais para sentir os efeitos da redução 
do poder de compra", disse. 
 
Para o executivo, a participação da Internet na comunicação das empresas não tende a crescer 
por ser mais barata. "Internet não deve ser encarada dessa forma [alternativa mais barata de 
mídia]. O computador está cada vez mais presente nos lares, não há como um anunciante 
ignorar o poder da Internet." 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 18 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. B1. 


