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Com a expectativa de crescer mais de 20%, o ano começa com mudança na estrutura societária 
da Africa. Agora, a agência, que pertence à holding Ypy, passa a ter seis sócios com a entrada de 
Alexandre Peralta na direção de criação. Há dois anos na Africa, o publicitário dividirá o comando 
criativo com o diretor de arte e também sócio, Sérgio Gordilho. O ingresso de Peralta na equipe 
formada por Nizan Guanaes, Márcio Santoro, Luiz Fernando Vieira e Olívia Machado, além de 
Gordilho, vem justamente ao encontro da centralização da chefia de criação, agora com dois 
sócios.  
 
Peralta explica que vinha encabeçando a área criativa de parte das contas, a qual incluía os 
clientes Itaú, Brahma (AmBev), Gradiente e mais recente conquista da agência, a Mitisubishi, 
atuando em algumas campanhas em parceria com Gordilho. Os outros clientes ficavam com a 
dupla Aeron Sutton e Jorge Iervolino, que migrou para a MPM Propaganda, agência, ao lado da 
DM9DDB, controlada pela Ypy. "O novo modelo envolve a centralização do comando criativo, com 
dois diretores que também são sócios", afirma Peralta.  
 
A agência está otimista com a chegada do novo sócio, em um ano que tem como previsão inicial 
de crescimento entre 20% e 30%. Segundo Peralta, a criação em dupla com Gordilho já começa a 
todo vapor em função das ações institucionais dos clientes nos primeiros meses do ano. 
Atualmente, a Africa trabalha com oito contas em seu portfólio. No ano passado, apesar de ter 
conquistado a Mitsubishi, perdeu um cliente de peso, o Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar 
decidiu restringir o trabalho publicitário a uma house.  
 
O novo sócio da Africa comenta, entretanto, que a agência nasceu com o modelo que tem entre 
oito e nove clientes. "Desde que foi fundada optou-se por ter um número limitado de contas", diz, 
ao acrescentar que cada área da agência tem um sócio no comando, com Nizan Guanaes como 
presidente. Aliás, vale lembrar, que fontes do mercado dão conta de que a holding Ypy estaria 
vendendo, neste ano, parte de suas ações à gigante DDB. A transação não é confirmada.  
 
Peralta afirma que neste ano a "digitalização" da Africa deve se intensificar. "A audiência está 
migrando para a internet. Na Africa, entretanto, o on-line trabalha junto com a criação, em um 
processo integrado", finaliza o publicitário.  
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