
Africa se vende na TV 

Inaugurada em dezembro do ano passado e com um portfólio formado por três clientes - Assolan 
(conta completa), Vivo (lançamento da nova marca) e Banco Itaú (institucional) -, a Africa 
aparece como a 19 colocada no ranking das maiores agências de propaganda do Brasil, em 
relação à movimentação financeira (investimento de anunciantes) feita de janeiro a julho de 
2003. O faturamento da Africa neste período foi de R$ 102,1 milhões. "Pretendíamos atingir os R$ 
100 milhões somente no fim do ano", diz o presidente da agência, Nizan Guanaes.  

De acordo com o publicitário, a meta da agência agora é conquistar o quarto cliente até o fim 
deste ano. Com campanhas de bem-sucedidas para exibir em seu portfólio, a Africa preparou 
quatro filmes publicitários (60 segundos cada um) para efetivamente fazer a sua apresentação ao 
mercado. "Na época do lançamento, em vez de oferecermos o clássico coquetel, fomos ao 
mercado, conquistamos três contas cujas campanhas têm sucesso indiscutível", comenta 
Guanaes. "Além disso, teria que basear a apresentação no que fiz no passado. Agora, posso 
mostrar resultados de três cases."  

Lançamento de livro  

A propaganda já está sendo veiculada em dez canais de TV paga e na próxima semana estréia nos 
cinemas. A ação dura 60 dias. "O objetivo é não só mostrar nossa marca ao mercado, como 
reforçar que estamos crescendo num ano difícil." Além dos filmes, a campanha envolve o 
lançamento de um livro-conceito sobre a agência para ser distribuído a clientes e formadores de 
opinião.  

Aposta no diferencial  

Para Guanaes, a boa fase vivida já na estréia da Africa está ligada ao sistema de trabalho no qual 
aposta a agência. Aí, estão incluídas desde a infra-estrutura até o nome da empresa. "As agências 
têm nomes muito parecidos. Africa foi escolhido por nós. Sou baiano e a Bahia é África."  

O publicitário explica que a agência se preocupa em oferecer uma estrutura exclusiva para cada 
cliente. "É possível acompanhar de perto as necessidades e elaborar soluções eficientes. Vamos 
até as gôndolas para ver de perto como anda a concorrência." A preferência, então, foi por 
montar uma estrutura para poucos mas grandes clientes, com verbas anuais acima de R$ 10 
milhões. "É preciso um posicionamento diferente para crescer na crise."  

Apesar de um primeiro semestre tumultuado - nem todas as empresas tiveram resultados como o 
da Newcommbates e da Africa -, Guanaes diz acreditar que a tendência é de crescimento. "As 
reformas propostas pelo governo irão passar bem. Depois de um cabo de guerra vem o momento 
de paz."  
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