
Modelo inovador

da agência

personaliza

atendimento para

um seleto grupo

de grandes

anunciantes

Há poucas semanas, Nizan Guanaes

anunciou que a África será a primeira

agência na história a patrocinar a área de

filmes do Festival de Cannes, o principal

da publicidade mundial. A notícia repercu-

tiu no mundo da propaganda pelo ineditis-

mo, mas não deve ter causado muita

surpresa nos boards de Hong Kong a Nova

York. Afinal, há duas décadas o baiano Ni-

zan saiu da aprazível e provinciana Salva-

dor para literalmente ganhar o mundo

construindo sua carreira à base de surpre-

sas, inovações e rupturas, sempre com um

forte tempero criativo.

A África é um dos exemplos mais recen-

tes dessa trajetória. Quando a lançou, em

dezembro de 2002, com mais quatro sócios

(Sérgio Gordilho, Luiz Fernando Vieira,

Márcio Santoro e Olívia Machado), Nizan

apresentou um modelo novo de agência de

publicidade, um relais chateau para atender

poucos clientes. A iniciativa deu muito cer-

to. Hoje ela é uma das duas agências mais

desejadas do mercado nacional, de acordo

com pesquisa do instituto InterScience, e

está entre as dez maiores em faturamento

no mercado brasileiro. A sua carteira carre-

ga o número da sorte de Nizan: são nove

anunciantes, todos de grande porte.

Nos anos 90 Nizan criou e comandou a

DM9DDB, a agência mais premiada do

Brasil na década e a primeira verde-ama-

rela a conquistar o cobiçado título de

Agency of the Year em Cannes, em 1998,

feito repetido no ano seguinte. Porém, em

um gesto surpreendente, em 2000 deixou

a publicidade e foi para a internet. Em

pouco tempo fez do portal iG o líder do

mercado brasileiro. Em 2002 saiu da web

e recomprou parte da DM9. Fundou então

o grupo Ypy, holding que controla a Áfri-

ca e MPM, detém participação na DM9, e

acaba de inaugurar a Tudo, empresa de

eventos.
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Nizan controla seus negócios da sede

da África, que ocupa dois andares intei-

ros de um luxuoso prédio na avenida Fa-

ria Lima, área nobre da capital paulista.

Ele justifica o modelo de gestão adotado

pela África com as mudanças que ocor-

rem no mundo. 'Tudo muda, os concei-

tos, os valores, a indústria. Não é possível

que justamente as agências de propagan-

da continuem a trabalhar do mesmo

modo que há 20 anos".

Na África as inovações são visíveis

também na arquitetura. Com uma deco-

ração sofisticada, assinada por Sig Ber-

gamin, a agência trouxe de volta a

separação de ambientes. Lá o que não

faltam são salas, e o barulho e a luz de-

ram lugar ao silêncio e à privacidade. Ni-

zan diz que até por sua formação

profissional, de administrador de empre-

sas, costuma tirar o que há de melhor nas
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outras atividades e adotar na publi-

cidade. E numa época em que mui-

to se questiona o custo da

publicidade, ele garante que a Áfri-

ca chegou para mostrar o quanto

vale. Para explicar como, apela ao

seu conhecido arsenal de metáforas:

"Eu costumo dizer que a África veio

mostrar a diferença da babá para a

cozinheira. Eu quero ser a babá dos

meus clientes, aquela pessoa que

tem que ter a confiança total da fa-

mília e, por isso, tem um custo mai-

or do que a cozinheira."

O executivo Nizan Guanaes não

esquece suas origens de redator. É

comum vê-lo bolando títulos para

anúncios de promoções do Pão de

Açúcar. "Após ver meu exemplo e

de outros diretores também, um ga-

roto nunca vai chegar na minha agência e

falar que ele é muito importante para cri-

ar uma simples peça de varejo." Sempre

agitado, Nizan faz de suas idiossincra-

sias argumentos de venda, afirmando

que nunca deitará num divã de analis-

ta: "Sou paranóico, sim, mas paranói-

co por resultados."

Sêniores
Em todas as áreas de trabalho da

África há um grupo de diretores sêni-

ores no comando. Essa estrutura tem

garantido uma baixa rejeição de pro-

postas de campanhas. "Normalmente,

o que nós apresentamos é aceito na

hora", ressalta o sócio Márcio Santo-

ro, que está à frente do atendimento da

agência.

Carla Sá, diretora de planejamento,

área que dá um grande suporte ao

atendimento, acredita que esse modelo

faz o trabalho fluir de forma mais rápida.

"Os diretores sêniores possuem uma

condição maior de decisão, o que gera

bem menos erros do que acertos e ganho

em produtividade."

Muitos diretores da África vieram do

outro lado do balcão, como a própria

Carla, que conheceu Nizan Guanaes

quando era gerente de marketing da Sou-

za Cruz, na época, cliente da DM9. 'Tra-

zemos para dentro da agência toda nossa

experiência de cliente, o que facilita o

planejamento de uma campanha."

Os profissionais da África estão

sempre aprendendo e se reciclando.

Santoro acaba de voltar de Chicago,

onde fez um curso de quatro dias de

marketing estratégico na Kellog Scho-

ol of Management, da Universidade de

Northwestern, uma das mais importan-

tes do setor no mundo.



Futuro da mídia.
Surpreender o cliente com ações cada

vez mais diferenciadas é sempre um de-

safio para qualquer profissional de mídia.

Na África, esse desafio é regra. No lança-

mento da marca de telefonia celular

Vivo, há cerca de dois anos, durante um

domingo inteiro a Rede Globo transmitiu

comerciais ao vivo da operadora em sua

programação, com anônimos e famosos

apresentando a marca de cinco capitais

do país. Lojas foram instaladas em 24

horas, e a resposta dos consumidores foi

imediata, com a Vivo alcançando um

grande índice de recall e assumindo a li-

derança absoluta no setor.

Para Luiz Fernando Vieira, que co-

manda a mídia, a ação para a Vivo é um

exemplo de se pensar a mídia como

conteúdo. Apontado pela revista ameri-

cana Ad Age Global como um dos 30

executivos que estão dando forma ao fu-

turo da mídia no mundo, Vieira entende

que essa estratégia será um dos dois fa-

tores que irão mover o setor. "O outro é

a presença cada vez maior da interativi-

dade", diz, lembrando que a chegada da

TV digital será capaz de fazer com que

o consumidor interaja com a mídia,

como ocorre na internet. "No Brasil já

temos alguns exemplos, trazidos pela

Sky e pela DirecTV, e acredito que em

um médio prazo teremos mais pessoas

com acesso à TV digital."
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Cases

Assolan
A campanha publicitária trata a Assolan como "O Fenômeno". Não é nenhuma

alusão ao craque Ronaldo, do Real Madrid, mas a um dos maiores ganhos de

share da publicidade brasileira: de 9% para poucos mais de 26% em menos de

dois anos, quebrando o mo-

nopólio da Bombril. Gordi-

Iho afirma que esse foi um

case onde a África teve um

envolvimento total com o

cliente. "Não coube a nós

apenas criar a campanha;

tivemos participação desde

a criação da embalagem

até a disposição das gôn-

dolas nos pontos-de-ven-

da." Vieira ressalta a estratégia utilizada nas principais revistas femininas do país:

"A Bombril sempre foi fortemente conhecida pela sua publicidade na quarta capa

das revistas, então nós passamos a fazer uma sobrecapa para a Assolan."

O sucesso da Assolan foi parar nas páginas do Financial Times, o principal jor-

nal de economia do mundo. Em março, o jornal publicou uma reportagem de

meia página mostrando o sucesso das estratégias utilizadas, como o recente co-

mercial dos bebês, onde a Assolan mostra a sua família de produtos de limpeza.
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Brahma
Quem não se lembra da pro-

paganda mais polêmica do Bra-

sil dos últimos tempos, quando

Zeca Pagodinho apareceu na

mídia cantando que trocou seu

amor de verão, a Nova Schin,

por seu verdadeiro amor, a Brah-

ma, e fez o mercado de cervejas voltar a borbulhar. Desde então, a Brahma,

que vinha perdendo share, voltou a subir e hoje mantém com tranqüilidade

o segundo lugar no gosto do brasileiro. O desafio, agora, é muito maior: a

Brahma tornou-se marca mundial, recém-lançada no ultracompetitivo merca-

do europeu. E a África participa da estratégia para consolidar a cerveja inter-

nacionalmente.



Gradiente
"Isto é Gradiente". Com

esse bordão e uma lingua-

gem bem-humorada, a em-

presa brasileira de eletroeletrônicos está se reposicionando no mercado. "De

forma criativa, a África mostra que a marca alia preço e tecnologia em seus

produtos", diz Sérgio Gordilho. Além da linha de som, que sempre foi um dos

pontos fortes da empresa, a Gradiente volta agora a investir com tudo no

segmento de celulares.

Itaú
O bordão "Feito para você" foi criado pela DM9DDB na década de 90 e

retomado pela África. A África criou 30 comerciais protagonizados pelos pró-

prios correntistas do banco, de diferentes características, que mostravam por

que o banco é feito para todo mundo. A campanha de outdoor da institui-

ção também virou um marco nas cidades brasileiras, com placas personali-

zadas para cada tipo de pessoa, sempre usando humor nas mensagens.

"Ainda criamos um anúncio personalizado para cada assinante da revista

Veja, na edição comemorativa de 35 anos da revista", diz Gordilho, lembran-

do ainda que além da TV e outdoor, a campanha do banco também possui

um grande recall na internet.



Nivea
O Brasil é um país onde boa parte das vendas de cosméticos ainda acon-

tece no sistema porta a porta, onde marcas como Natura e Avon têm forte

presença. Coube à África criar uma identidade para a Nivea, personalizar a

marca para poder fazer frente à concorrência. E ninguém melhor para ser ga-

rota-propaganda de uma empresa que vende produtos de beleza do que a

top model Gisele Bündchen. O objetivo é fazer com que a visibilidade de Gi-

sele se traduza para a marca. Os frutos já estão sendo colhidos. A linha Ni-

vea Body, segundo a própria Nivea, já alcançou o maior índice de

participação de mercado da história da empresa no Brasil.

Pão de Açúcar
Gordilho afirma que o Pão de

Açúcar é o único cliente que exi-

ge uma estrutura à parte dentro

da agência. Não é para menos: a

criação de anúncios é pratica-

mente diária. "E já se foi o tem-

po em que peças de varejo só

exibiam ofertas; temos que ser tão

criativos como em qualquer outra campanha." Também é um cliente adep-

to de experiências de mídia. Desde que o jornal O Estado de S.Paulo pas-

sou a oferecer em sua páginas o anúncio com aroma, o Pão de Açúcar

utiliza esse recurso.
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Vale do Rio Doce
"É um cliente que mostra o orgulho que temos de ser brasileiros." É assim

que Gordilho define a Vale, líder mundial em minério de ferro, A Vale não

procurou a África para vender produtos, mas para se posicionar institucional-

mente como uma empresa humana, com projetos sociais na área de edu-

cação e ecologicamente correta. "Mostramos o lado que não visa somente o

lucro da empresa." E para mostrar o grande desempenho da Vale no merca-

do internacional, foram veiculadas peças até na China e em Moçambique.

Vivo
Como já foi citado, o

lançamento da Vivo foi

um sucesso. Hoje a ope-

radora é a maior do país,

com 27 milhões de clien-

tes. Também é a maior

em telefonia móvel da América do Sul e está entre as dez maiores do mun-

do. Atualmente, as campanhas de celulares estão deixando o foco de preço

do produto. "O preço ainda é importante, mas hoje os consumidores estão

mais interessados nas inovações e serviços que cada aparelho oferece", diz

Gordiiho.
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Cachaça agora é cult. Pelo menos na Europa, onde a 51 entrou com tudo.

E de forma surpreendente, bem ao estilo da África. O ponto de entrada no

Velho Continente foi Portugal. Não somente por ser um pais de quem o Bra-

sil herdou o idioma, mas porque lá sediou, em 2004, a última edição da Eu-

rocopa, o segundo principal torneio do futebol mundial. A África comprou l ,8

mil painéis de mídia exterior para divulgar a marca. "Tínhamos mais peças na

cidade do que as gigantes do esporte mundial, como Adidas e Nike", diz Már-

cio Santoro. As vendas estouraram. O torneio ainda estava em andamento e

um novo container foi embarcado para Portugal. Simultaneamente, foram

veiculados anúncios em outros países europeus para mostrar que a cachaça

brasileira é o ingrediente principal da caipirinha, uma das bebidas da moda

na Europa.
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Fonte: Propaganda, ano 50, n. 648, p .52-60, abr. 2005.




