
Fabio Freitas é diretor de mídia da Africa, e ao lado do v i 
ce-presidente de mídia da agência, Luiz Fernando Vieira, 
encabeçou uma grande transformação dentro do depar
tamento. As mudanças fizeram parte da reestruturação 
de toda empresa, que começou pelo deslocamento de 
Nizan Guanaes da presidência para retornar à criação. 
Desde o final de março, a Africa passou a ser dirigida por 
Márcio Santoro e Sérgio Gordillo. À época, em comunica
do oficial, Guanaes afirmou que "a Africa é uma agência 
de negócios e nossa plataforma é a inovação em toda 
a sua extensão. Estamos aparelhando a empresa para 
mais uma vez ela estar à frente no mercado". 

Outras áreas como atendimento, gestão, criação e 
planejamento também sofreram alterações. Cerca de 20 
novos profissionais e mais clientes chegaram à agência, 
como a Redecard e a Procter & Gamble. A maior novida
de na área de mídia foi sua subdivisão em cinco pilares: 
estratégia, inovação, digital, operação e negócio. "Ago
ra temos um diretor de mídia para conta e um diretor 
de mídia para cada área", explica Freitas. Segundo ele, 
antes que o projeto fosse implantado, todos os clientes 
foram consultados sobre as mudanças, que começaram 
a ser articuladas em dezembro. 

Em entrevista ao CdM, Freitas explica a busca da 
agência pelo atendimento diferenciado, incluindo um 
relacionamento de excelência entre mídia e veículos: 
"Sentimos que precisávamos de uma estrutura delica
da por causa do crescimento do volume de atendimen
to dos veículos e da necessidade de um contato mais 
direto". Veja os principais trechos a seguir: 





tempo e tem dado certo. Como toda 

mudança gera algum desconforto no 

início. Mas faz parte da mudança. 

Vocês sofreram resistência da equi

pe para implantar este projeto? 

Não temos nenhuma resistência, a 

equipe toda aceita muito bem. Acho 

que quando você analisa o projeto 

inteiro ele é muito bacana e faz total 

sentido. Falamos com todos os clientes 

antes de implantar, contamos como 

ficaria o atendimento deles e todos 

receberam com muitos bons olhos. É 

claro que querem ver isso funcionan

do, assim como nós. Estamos no iní

cio, mas me parece que a motivação 

está maior da equipe, os projetos têm 

fluído com um método melhor. 

Quando começaram a estruturar es

sas mudanças? 

Começamos a pensá-lo em dezembro 

e efetivou tem um mês e meio [a entre

vista foi realizada em 20 de abril]. Des

de então houve contratações e rees

truturações. O Rodrigo Fameili cuidava 

da Brahma e veio para inovação. Como 

diretor de mídia do Itaú chamamos o 

Alessandro Siano. que era da Talent, e 

o Rodrigo Gandini, que estava à frente 

da conta do Itaú, foi para a Brahma. No 

fim do ano passado também ganha

mos algumas contas como Redecard, 

Procter & Gamble e, então, trouxemos 

o Rodrigo Medeiros. Para operações, 

contratamos Alberto Vitorelli. 

Como a Africa tem lidado com a de

manda do digital? 

Temos um crescimento exponencial do 

meio e quanto mais impacto a mídia 

estiver gerando para diversos públicos, 

mais interessante ela vai ficar. Para al

guns segmentos ela já é praticamente 

prioritária. Todo esse meio digital vive 

de fenômenos, tentamos planejar al

guns deles, mas muitas coisas estamos 

aprendendo. Anteontem não exibia o 

Google, ontem não existia Farmviile e, 

enfim, as coisas aparecem, viram fe

bre, somem, voltam. E a nossa missão 

é tentar entender como explorar esse 

novo meio e trazer relevância para nos

so cliente. Temos feito isso com grande 

sucesso, para inúmeras ações. O meio é 

muito forte, não é uma outra mídia, é 



uma mídia como qualquer outra. Não 

dá para tratar em separado, Mas há 

uma área específica porque ela neces

sita de conhecimento profundo. 

Os veículos tradicionais têm sido afeta

dos pela evolução das mídias digitais? 

Eu não vi a morte do Estadão, nem da 

Folha, nem da Veja e a internet conti

nua a crescer. Existe uma convergên

cia das mídias. Hoje a maioria dos co

lunistas está no Twitter para divulgar 

sua opinião. As mídias são comple

mentares, não existe a história de que 

isso vai matar aquilo. Vai ficar quem 

tiver mais competência, melhor qua

lidade de conteúdo e mais relevância 

para o consumidor. O desafio é como 

explorar de uma maneira consisten

te para seus consumidores e para os 

nossos anunciantes. 

Os clientes já entendem a importân

cia de ter suas marcas divulgadas 

pelos meios digitais? Ainda existe 

resistência? 

Eu acho que não mais porque não tem 

como resistir. Eu gosto de pegar as crian

ças como exemplo. Tenta explicar para 

ela que existia um telefone que, para 

ligar para um número, você virava um 

disco. Você vai falar para ela que não é 

legal uma marca estar no meio digital? 

Tem adolescente de 15 anos que nunca 

teve uma casa sem computador. Ainda 

assim existe mais e menos resistência, 

mas não tem como estar fora. A indús

tria automobilística, por exemplo. Vai 

dizer que a internet não é importante 

para a escolha de um carro? 

Quais as perspectivas de Copa do 

Mundo para a Africa? 

A Copa influi no nosso país e não só 

no mercado publicitário. Brasileiro é 

apaixonado por futebol e estar nos 

momentos de relevância é importan

te para as marcas. Elas associam os 

produtos com esse momento para 

ter mais força. Patrocinar um evento 

como a Copa do Mundo agrega um 

grande valor para as marcas, nãn é a 

toa que todos querem patrocinar a se

leção brasileira. É claro que o investi

mento cresce nesse período, mas mui

tas coisas são ajustadas. Não é que 

aumentou o dinheiro, mas têm coisas 

que o cliente faria num ano sem Copa 

e nesse ano ele foca e destina mais 

investimento para isso. 

Text Box
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