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No começo de 2009, Kofi Amoo-Gottfried, sobrinho do ex- secretário-geral da Organização das 
Nações Unidas Kofi Annan, foi convidado por uma agência mundial de publicidade a 
estabelecer sua nova operação na terra natal dele, Gana. 
 
"Quinze meses depois que Kofi começou e estabelecer o negócio, nós já tínhamos uma receita 
mais alta em Gana que na África do Sul", diz Richard Pinder, diretor-presidente da Publicis 
Worlwide, unidade do Publicis Group SA, que quer expandir os negócios no continente. 
 
A razão: o explosivo crescimento da publicidade na África, puxado por empresas de 
telecomunicações, instituições financeiras e fabricantes de bens de consumo. 
 
Os executivos de publicidade acreditam que a África é a próxima grande oportunidade de 
mercado, depois da China, América Latina e Índia. Agências como a WPP PLC, a Publicis e a 
Omnicom Group Inc. esperam que o crescimento nos mercados emergentes compense outras 
regiões, como a Europa Ocidental, onde o ritmo de expansão está se desacelerando. 
 
"Todos os nossos grandes clientes, que estão em busca de oportunidades de expansão 
geográfica, colocam a África e o Oriente Médio bem alto em sua lista de prioridades, se não no 
topo", diz Martin Sorrell, diretor-presidente da WPP, a maior empresa de publicidade do mundo 
por receita. 
 
Para Sorrell, estar presente na África é tão importante quanto estar na China ou na Índia. A 
WPP gera atualmente US$ 500 milhões em receita anual no continente e espera que o 
faturamento cresça em torno de 10% este ano. O grupo conseguiu ampliar a receita, que era 
de pouco menos de US$ 150 milhões há quatro anos, com a ajuda de aquisições, como a de 
33% do Smollan Group, da África do Sul, e de 27,5% do Scangroup Ltd., do Quênia, entre 
outros. 
 
"As pessoas dizem que é pouco, mas US$ 500 milhões é o mesmo que [a WPP fatura na] 
Índia, cerca da metade da China e o mesmo que o Brasil. E está crescendo rapidamente", diz 
Sorrell. 
 
Para atender à crescente demanda de clientes locais e multinacionais, as agências estão 
deixando pegadas além da África do Sul, que por muitos anos foi o principal foco do setor no 
continente. Os gastos com publicidade na África do Sul devem alcançar cerca de US$ 4,7 
bilhões este ano, de acordo com a empresa de acompanhamento de anúncios da Publicis, a 
ZenithOptimedia. 
 
Nigéria, Angola, Quênia e Gana têm alguns dos maiores potenciais de crescimento, dizem 
executivos de publicidade. Só o mercado nigeriano cresceu 20% no ano passado, de acordo 
com a Media Monitoring Services Ltd., que faz acompanhamento de propaganda, porque 
empresas de telefonia e bancos ampliaram os gastos antes da Copa do Mundo da África do 
Sul, da qual a Nigéria participou. O país, junto com outros como o Quênia e Angola, também 
atraiu mais investimentos, graças aos seus recursos naturais, em particular o petróleo. 
 
Patrick Ehringer, presidente para o Oriente Médio e África da DDB Worldwide, do Omnicom 
Group, diz que sua agência quer "ganhar tamanho na Nigéria por causa do volume de negócios 
que está ocorrendo lá". Outra unidade da Omnicom, a TBWA Worldwide, que tem uma forte 
presença na África do Sul, informa que está planejando adquirir escritórios na Nigéria, Gana, 
Uganda e Moçambique. 
 
Com intranquilidade política, pobreza e corrupção, o continente não é o lugar mais fácil para se 
fazer negócios. "Os riscos ficaram menores, entrentanto, nos últimos anos; há mais lei e 
ordem agora", diz Bharat Thakrar, diretor-presidente do Scangroup, grupo de serviços de 
marketing da África Oriental. 
 



Ainda assim, atrair talentos para a região pode ser difícil. E com tantas línguas e grandes 
diferenças culturais, criar anúncios pode exigir mão de obra intensiva, dizem os executivos de 
marketing. Os anúncios na Nigéria, por exemplo, precisam ser feitos em cinco línguas 
diferentes para atingir uma grande audiência. 
 
De acordo com a empresa de pesquisa de mercado eMarketer, a África e o Oriente Médio 
juntos representam somente cerca de 2,9%, ou US$ 14 bilhões, de um mercado mundial de 
publicidade de US$ 482,6 bilhões. Embora a maior parte disso venha do Oriente Médio, as 
duas regiões são as que mais crescem no mundo e, em 2014, devem ampliar sua fatia no 
mercado global de gastos publicitários, para 3,5%, diz a empresa de pesquisa. 
 
O plano de abrir escritórios em Gana fez parte de uma revisão da estratégia da Publicis para a 
África. "A ideia era sair do modelo de afiliadas para o modelo de uma agência totalmente 
própria", diz Amoo-Gottfried. A Publicis está concentrada na ampliação do negócio por meio de 
quatro núcleos próprios no continente, em Gana, Marrocos, África do Sul e Quênia. 
 
O preço para aquisição de agências locais continua modesto na África, em contraste com o 
Brasil, China e outros emergentes, onde os preços dispararam com um frenesi de negócios. 
"Nós não estamos vendo as insanidades que estamos vendo no Brasil ou na área digital nos 
EUA. Mas vai ficar, tenho certeza, mais competitivo", diz Sorrell, da WPP. 
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