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O atual cenário criativo da África do Sul foi o tema da palestra apresentada por Ravi Naidoo, 
fundador e diretor administrativo da agência sul-africana Interactive Africa.  
 
Convidado da madrinha Africa, Naidoo mostrou campanhas de sucesso desenvolvidas por 
agências sul-africanas, como o comercial, criado pela BBDO, sobre sexo seguro que se utiliza 
de placas de trânsito para falar de um problema sério na África do Sul: a Aids.  
 
O executivo também mostrou o cômico filme, também criado pela BBDO sul-africana, para a 
companhia aérea Virgin Atlantic. O comercial mostra cenas românticas entre dois homens e no 
momento em que eles vão se beijar na boca, um deles acorda e vê o outro dormindo com a 
cabeça encostada em seu ombro. Neste momento entra a locução falando que se você quer 
dormir com outra pessoa você não viajaria de avião. Em seguida aparecem imagens das novas 
poltronas das aeronaves que viram camas.  
 
Outro filme que Naidoo mostrou foi o da King James Capetown criado para a Allan Gray 
empresa sul-africana de investimento sobre seu serviço de investimento de longo prazo. O 
comercial foi gravado em Buenos Aires e mostra uma menina que sofre “bullying” na escola e 
sempre é defendida por um garoto. Ao fim do filme, ela olha para ele e a locução aconselha: 
“invista em plano de longo prazo”. 
 
Outro case mostrado por Naidoo foi a criação do slogan, logomarca e mascote para a Copa 
2010 que a África do Sul vai sediar pela agência sul-africana Company One. O logo foi 
inspirado em pinturas rupestres de cavernas africanas e o mascote é um leopardo, animal 
africano.  
 
Além dos benefícios conhecidos que um evento com a magnitude de uma Copa traz melhora 
na economia e desenvolvimento local, Naidoo disse que enxerga a unificação do país, hoje, 
dividido pelo Apartheid, e que agora está começando esse processo. “Uma nação precisa de 
projetos e a Copa fará o país se unificar”, disse o executivo, que também afirmou que a 
campanha mundial sobre a Copa começará a ser veiculada em março do ano que vem. 
 
Durante a palestra, Naidoo mostrou que a África do Sul tem conquistado diversos prêmios em 
festivais de cinema, de publicidade, de design e de música. “A África do Sul não é o que 
parece. Estamos remixando o país. Com a democracia, a criatividade também surgiu”, falou 
Naidoo.  
 
Um conselho do palestrante é que as empresas do hemisfério sul deveriam trocar mais 
experiência. “Quem tem menos recurso, tem de ser mais criativo. Temos de ter mais resultado 
com menos recurso. Nos países emergentes, tem gente que faz várias coisas. Nós precisamos 
aprender a compartilhar mais. Temos que fazer mais trocas sul com sul”, disse.  
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