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O publicitário Nizan Guanaes conseguiu um feito: driblar a concorrência e tornar a Africa , criada 
há apenas dois anos e meio, a agência mais admirável do País. Com um faturamento de R$ 326 
milhões no ano passado, a Africa foi eleita a mais “criativa e ousada” das agências, segundo 86 
executivos e empresários de diversos setores econômicos ouvidos pela Pesquisa DCI no mês de 
maio. Também figuram no ranking das preferidas, a McCann Erickson Publicidade , em segundo 
lugar, seguida de perto pela AlmapBBDO . 
 
Com 10 clientes na carteira, a Africa já está entre as nove maiores em faturamento do País. No 
ano passado, gastou R$ 473,316 milhões em compra de mídia, segundo dados do Ibope Monitor . 
Itaú , Assolan , Vivo , Nívea , Brahma , Gradiente , 51 , Vale do Rio Doce e Pão de Açúcar são 
atendidos pela empresa que, no mês passado, ganhou também a conta da Mitsubishi. 
  
“Eles têm uma maneira simples de abordar. Trabalham com vários nichos e buscam incluir 
diversos perfis em suas campanhas”, explica Thomaz Cunzolo, proprietário da Artlife Marketing e 
Comércio sobre a Africa. W/Brasil e DPZ também estão entre as favoritas do empresário, que 
escolheu como melhor anúncio deste ano, o criado pela Africa para a Vivo, com a modelo Gisele 
Bünchen. Ela apresenta um novo modelo de aparelho celular e aparece com a camisa da Seleção 
Brasileira e a assinatura da Vivo como patrocinadora oficial do evento. 
 
Comercial nota 10! 
Além das agência de propagandas mais lembradas, o DCI levantou junto aos executivos os 
melhores comerciais na opinião dos entrevistados. O resultado foi empate técnico entre a 
campanha da Coca-Cola (“Viva o que é bom”), desenvolvida pela McCann; e a da Nova Schin 
(“Pensou Novo, Nova Schin”), criada pela Fisher América . Segundo as agências, os comerciais 
despertaram a atenção dos espectadores por terem sido desenvolvidos a partir de propostas de 
otimismo, que permeiam o novo posicionamento mundial das marcas. No caso da Coca-Cola, os 
entrevistados disseram que a mensagem transmitida era de resgate do otimismo no ser humano.  
Outro comercial lembrado com destaque na pesquisa é o da Casas Bahia para o Dia das Mães. 
Desenvolvido pela Young&Rubicam , mostra cenas de um bebê nadando em slow motion 
(devagar), em clima de tranqüilidade e segurança. O texto descreve, com uma locução carregada 
de emoção, como é a “primeira casa” de um ser humano, fazendo uma comparação com nossas 
diferentes referências de casa. 
 
Criada pela Africa, o comercial da Vivo com a top model Gisele Bündchen ficou em terceiro lugar 
no gosto dos entrevistados. Gisele aparecia apresentando um novo modelo de aparelho celular. 
Depois, surge com a camisa da Seleção Brasileira e a assinatura da Vivo, ratificando a empresa 
como patrocinadora oficial. De acordo com a assessoria da Africa, a idéia foi reforçar a identidade 
da marca, posicionada como a melhor pedida para quem busca o novo, para quem procura 
quebrar paradigmas e tem atitude jovem.  
 
Na quarta posição ficou a polêmica peça da cervejaria Brahma, efetuada pela Africa. A marca 
fincou bandeira na lembrança do empresariado brasileiro por mostrar o controverso cantor Zeca 
Pagodinho acompanhando o processo de fabricação do produto. Uma voz em off ressalta: 
“Brahma. A única com o selo Zeca Pagodinho de Qualidade”. 
 
Reforçando o fato de ter sido, pelo segundo ano consecutivo, a agência brasileira que mais 
recebeu prêmios no Clio Awards — festival internacional de propaganda sediado em Miami —, a 
AlmapBBDO foi lembrada pela campanha da Claro. Em quinto lugar, a campanha denominada 
“Metrópoles” se destacou para o público, ao retratar a cobertura da Claro cada vez maior, sobre a 
possibilidade de se usar a Claro em mais de 80 países. 
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