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Desde que voltou a jogar o jogo da publicidade, há dois anos após um período de outros dois à 
frente do portal iG, Nizan Guanaes vem mostrando que entrou em campo com disposição 
redobrada. Fundou uma nova agência, a Africa (assim mesmo, sem acento), com a proposta de 
dar atendimento exclusivo e diferenciado a uma carteira enxuta de clientes, e conquistou os oito a 
que se propunha Itaú, Assolan, Vivo, Nivea, Gradiente, Brahma, Caninha 51 e Pão de Açúcar (não 
confirmado) além de abrir espaço para um nono: a Vale do Rio Doce. Segundo Nizan, é uma 
forma de conseguir manter o número ideal de clientes, caso perca uma conta. "A vida é assim, 
ganhamos e perdemos. E a propaganda deveria ter mais compostura nesse sentido", dispara o 
empresário redator, como se autodefine, rechaçando as acusações de que praticaria uma política 
de taxas abaixo do mercado para ganhar clientes. Com um olho na criação e outro no fluxo de 
caixa, adotou para a Africa a remuneração por fee, transformando o que seria o valor da comissão 
por veiculação em pagamentos fixos mensais, e diz cobrar um preço diferenciado por oferecer 
serviços de alto nível. A agência é controlada pela holding Ypy, da qual Nizan é sócio ao lado de 
João Augusto Valente e Kati Almeida Braga (do Banco Icatu). Juntas, as três empresas da holding 
- além da própria Africa, a MPM e a DM9DDB - devem faturar entre R$ 800 milhões e R$ 900 
milhões em 2004 e chegar ao primeiro bilhão em 2005. Após três campanhas presidenciais, nas 
quais ajudou os tucanos a eleger e reeleger o presidente Fernando Henrique Cardoso mas não 
conseguiu emplacar o candidato da situação, José Serra, Nizan terá uma de suas agências, a 
MPM, trabalhando para o candidato do PT à prefeitura do Rio de Janeiro, Jorge Bittar.  
  
 
Meio&Mensagem - A que você atribui o sucesso da Africa? É por causa do modelo mesmo ou 
deve-se ao fato de ter você à frente? 
 
Nizan Guanaes - Quando você desenha um modelo de negócios é bom desenhá-lo de modo que os 
outros tenham dificuldades de copiá-lo. A começar pelo número de clientes. As agências já 
constituídas normalmente têm 30, 40, até 50 clientes. Para elas adotarem um modelo mais 
personalizado teriam que mandar 30 contas embora. É complicado. Tivemos que desenhar uma 
nova cultura empresarial porque as pessoas hoje trabalham muito ainda em cima de prêmios. Por 
outro lado, também precisamos garantir uma individualidade que ofereça algumas características 
- que não estou dizendo que sejam melhores ou piores que as outras - mas que são minhas. Sou 
um redator empresário. Sento, crio e faço essa campanha do Itaú, que está fazendo sucesso, faço 
a campanha da Assolan, é claro que com a minha equipe, mas eu no comandando dela. E também 
sou empresário que fica de olho nos custos da agência para garantir a rentabilidade desejada. 
Estou atento à prestação de serviços que oferecemos a cada cliente para que esteja compatível 
com o discurso que temos. Sem sombra de dúvidas não estou mostrando ao mundo que esse seja 
o modelo ideal para as agências. Esse é um modelo ideal para a minha agência e para os clientes 
sobretudo. Agora, que há uma tendência mundial e que pude constatá-la simplesmente pela pura 
observação nos dois anos em que fiquei fora da propaganda, como cliente, é inegável. Percebi as 
coisas que eu gostaria de ter. Acho que as pessoas estão dispostas a pagar um prêmio por algo 
que se envolva com elas, que dê atenção, que tenha menos gente, e com as pessoas todas 
focadas no negócio do cliente. Hoje temos sete contas e 72 funcionários cuidando delas, sendo 
cinco pessoas trabalhando como criativos, mas que na realidade são diretores de criação. Então é 
um índice per capita de profissionais com capacidade de comando nunca visto dentro de uma 
agência. Evidentemente que isso torna o trabalho para o cliente muito sólido.  
 
M&M - Quando você lançou a Africa foi enfático ao afirmar que teria, no máximo, oito clientes com 
um bom volume de verba. Com esse crescimento rápido e a carteira praticamente cheia, você vai 
manter esse número?  
 
Guanaes - Falei que teria oito clientes e espero que seja isso. Agora, também não vou ficar preso 
a esse número. Garanto a você que não vai passar de nove. Como sou paranóico, uma grande 



maneira de ter oito é ter nove. Quem determina esse número sou eu. Daqui a pouco não vai o 
mercado querer regê-lo... O que estou dizendo é que não vai ter dez. A mensagem clara é a 
seguinte: uma agência para poucos clientes.  
 
M&M - Você confirma que o Pão de Açúcar é o oitavo cliente da Africa? 
 
Guanaes - Não. 
 
M&M - Mas existem indícios fortíssimos nesse sentido. 
 
Guanaes - Não posso falar nada sobre isso (risos).  
 
M&M - Como você vai administrar a demanda depois do nono cliente? 
 
Guanaes - Construímos três cases sérios em 2003: Vivo, Itaú e Assolan. Este é o ano da jibóia. No 
calendário chinês é do macaco, mas no meu é o da jibóia, que significa calar a boca. É um ano 
para ficar calado, trabalhar. Devemos encarar com bastante paranóia e perigo porque nós 
plantamos e está na hora da colheita, de entregar o trabalho de qualidade que prometemos. Isso 
me dá muito prazer. Vamos inaugurar o ano nos despedindo de entrevistas com essa para nos 
recolhermos e focarmos em como atender esses clientes da melhor maneira possível. Escolhi um 
número de contas que me permite dar atenção. Eu gosto de ver tudo.  
 
M&M - Por causa desse rápido crescimento da Africa e da conquista de alguns clientes que 
estavam em outras agências você tem sido alvo de muitas críticas por parte de seus pares no 
mercado, que dizem que conseguiu isso por meio de procedimentos não éticos. Por que você 
incomoda tanto os outros?  
 
Guanaes - Isso é uma coisa histórica, não posso fazer nada. Isso explica o meu sucesso e o do 
Rodrigo Santoro, do George Clooney, do Fernando Meirelles, que certamente faz sucesso porque 
baixa a taxa também. O bom de ter feito duas agências é que você já passou por isso antes. Lá 
na época da DM9, a explicação era a mesma. Se eu estivesse fazendo uma carreira de modelo 
fotográfico, acho que a explicação seria plausível porque não tenho atributos para ser modelo 
fotográfico. Agora, espantar-se que uma pessoa com a minha história, com o meu currículo, com 
a minha pasta, com a quantidade de prêmios e de títulos que eu conquistei ganhe contas, me 
desculpe, é até engraçado. Eu não vou fazer sucesso na Mega, na Elite ou na Ford Models. Aí pode 
haver alguma suspeição, mas em propaganda não tem cabimento. Propaganda é a minha área. 
Acho que o sucesso veio porque observei o que o mercado do cliente estava querendo. As outras 
pessoas não. Todas estão tão ocupadas em fazer o mesmo que sempre fizeram, e o que é mais 
maluco, ao fazer assim esperam buscar resultados diferentes. E isso é uma loucura! Eu também 
aprendi que não adianta perder energia com isso. É compreender e seguir em frente. 
 
M&M - Uma das inovações da Africa é o modelo de remuneração. Você defende o fee como a 
melhor forma de pagar esse serviço mais personalizado que a agência presta.  
 
Guanaes - Exatamente, porque os custos são fixos. Existe um negócio chamado fluxo de caixa. 
Além de trabalhar para o cliente, tenho que pagar minhas contas o ano todo. Por exemplo, pago 
minhas contas de janeiro a setembro. Aí, quando chega em outubro, o fluxo de caixa de qualquer 
empresa está arruinado se não tiver uma receita para cobrir esses custos. Além disso, o 
pagamento comissionado pressupõe que o seu trabalho só existe quando algo está sendo 
veiculado. E há uma série de idéias que você dá ao cliente e que não são veiculadas. Mas elas são 
idéias fortes. Esse é o modelo no qual acredito. Talvez não sirva para todos os anunciantes, mas é 
um modelo com o qual eu gosto de trabalhar e que dá à agência paz, discernimento e, sobretudo, 
isenção.  
 



M&M - Há casos de contratos com os clientes da Africa nos quais está prevista alguma cláusula de 
participação nos resultados? 
 
Guanaes - Desde que a cláusula seja muito clara, não me furto disso. Tenho um caso em que 
existe um plus, algo como uma cenoura que o cliente dá caso consigamos atingir as metas 
estabelecidas. Essa questão de participação nos resultados não me atrai muito porque os métodos 
de aferição são muito complicados. Imagine se eu tivesse que ser avaliado na campanha da 
Parmalat pelo desempenho da empresa. Fizemos a campanha "Mamíferos" que foi um sucesso 
extraordinário e vendeu muito. Mas como ficam os outros componentes da história da empresa, a 
administração? É preciso tomar cuidado. Estou dando um exemplo de um sucesso estrondoso de 
publicidade com uma verba pequena. Porque essa história de fazer sucesso em publicidade 
gastando a verba da união, milhões, aí qualquer bordão bonzinho faz. Quero ver você fazer 
Assolan com R$ 17 milhões; fazer Bavaria, que ganhou oito pontos de participação, com R$ 8 
milhões, na época. Agora, ter R$ 100 milhões para gastar em quatro meses é como um sujeito 
que toma 17 Viagras, tem duas ereções em uma noite, e sai por aí dizendo que é o Don Juan. 
Tenha santa paciência!  
 
M&M - Voltando à questão da remuneração, como você fixa o fee de seus clientes na Africa? 
 
Guanaes - Pego a tabela do Cenp, vejo o percentual de acordo com a verba do anunciante e digo 
a ele que ao invés de me pagar aquela comissão quando a campanha for veiculada, vou dividir 
aquele valor pelos meses do ano. Simples assim. Não tem segredo.  
 
M&M - E por que causa tanta polêmica? 
 
Guanaes - Não é isso que causa polêmica. O que causa polêmica - e você sabe muito bem - é que 
as pessoas argumentam que essas contas vêm a mim porque estou baixando taxa. É a acusação 
que o Alexandre Gama (presidente da Neogama) faz para explicar a saída da conta da Gradiente 
da agência dele. E quando ele faz isso ele não ofende a mim, mas ao Eugênio Staub (presidente 
da Gradiente), que é amigo dele e ficou lá anos. Essas coisas são infantis. Imagine se todas as 
vezes que perdi uma conta eu tivesse inventado uma história. A vida é assim, ganhamos e 
perdemos. E não perdemos porque somos incompetentes não. Perdemos às vezes por diversos 
fatores, porque a relação cansou ou não fomos felizes em uma determinada campanha. Mas é da 
vida. E a propaganda deveria ter mais compostura nesse sentido e cuidar melhor de si mesma. 
Vou encerrar esse assunto com uma pergunta: Quem não se lembra do que eu já fiz? Tive um dos 
cem melhores comerciais do século passado, chamado "Hitler"; ganhei duas vezes o Festival de 
Cannes consecutivamente (como agência do ano na época da DM9DDB) pela primeira vez na 
história do Brasil; ganhei o primeiro Grand Prix do País em Cannes; ganhei praticamente todos os 
prêmios da década de 90; fiz duas eleições e duas reeleições; tenho um rolo de filmes populares 
que fazem parte da cultura desse País. Então me desculpe. A explicação está aí. Não querer ver é 
má vontade e contra isso não há o que fazer. É uma questão de as pessoas fazerem contas. Eu 
montei uma agência no prédio mais caro de São Paulo, meus sócios e acionistas da Ypy são 
investidores. Eles querem resultados. Acabei de contratar alguns profissionais mais caros do 
mercado. A conta não fecha. Além disso, eu sou Mansur, minha família veio do Líbano. As pessoas 
estão confundindo. Grátis era a Internet.  
 
M&M - Foi noticiado no início do ano que a Africa está atendendo a conta do Cenp. Isso procede? 
 
Guanaes - Não. Nós chegamos a nos oferecer, em 2003, e aí o próprio Cenp preferiu não fazer 
nada por conta de ainda não ter um parecer jurídico e decidiu ficar calado. De qualquer forma, 
colocamos os nossos serviç os à disposição do Conselho. Aliás, nós fomos auditados e certificados 
pelo Cenp, no ano passado. 
 
M&M - A Africa tem como posicionamento não participar de prêmios. Essa decisão pode se 
mudada em um outro contexto da agência?  



Guanaes - Não vai mudar. Eu acho chatíssimo esse negócio de inscrições em prêmios. Elas tiram 
o foco das atividades principais do negócio. A Cecília Meireles disse que a vida só é possível 
reinventada. Já houve o momento de concorrer a prêmios e eu concorri para valer. E o que é 
melhor, concorri e ganhei. Mas agora estou em outro estágio da vida. É outro momento e quero 
que um dos diferenciais da minha agência seja o fato de ela ser um lugar onde o cliente possa 
estar absolutamente tranqüilo de que está protegido desta distorção que as premiações viraram. 
Não há nada de errado com os prêmios em si. O que está errado é a forma como os premiados se 
comportam, fazendo disso um instrumento de autopromoção. Acho inclusive que uma das coisas 
que se podia fazer era começar a criação de prêmios mais voltados à efetividade. Falta um prêmio 
São Tomé no Brasil. Aquele só de coisas que aconteceram. Acho que a Rede Globo deveria lançar 
esse prêmio em que o povo votasse - como se vota no Big Brother Brasil. Seria bacana porque aí 
não haveria inscrições. Os melhores seriam escolhidos espontaneamente pelo povo. É isso que 
importa. Propaganda é sucesso de massa. Você tem que ser uma Glória Perez ou um Gilberto 
Braga da publicidade. 
 
M&M - A Ypy hoje está com três agências: DM9DDB, MPM e Africa. Existem planos de adquirir 
outras empresas?  
 
Guanaes - Não. Se você olhar a virada que nós demos na DM9 nos últimos tempos vai ver quanto 
trabalho foi feito lá. Ela foi a agência do ano no Caboré em 2003, conquistou o Ponto Frio, teve 
um crescimento enorme. Imagino que a DM9 deve ser hoje uma das três maiores agências do 
Brasil. Sofreu uma mudança radical com a liderança do Guga (João Augusto Valente) e de um 
time muito forte, com o Sérgio Valente, na criação; o Paulo César Queiroz, na mídia; e o Alcir 
Gomes Leite, no atendimento. Outro dia, fiquei muito feliz quando fui à DM9 e perguntei onde era 
o banheiro. Quando me peguei fazendo essa pergunta, pensei "está indo muito bem e 
caminhando com suas próprias pernas". A Bia Aydar está realizando um trabalho absolutamente 
espetacular na MPM. O que ela fez no desfile da Zoomp no São Paulo Fashion Week foi uma prova 
inacreditável de que a propaganda não é só o anúncio. E a carteira de clientes que ela tem de 
contas regionais mostra que possuímos um embrião que vai se estender pelo País todo e será a 
grande agência multiregional brasileira. Então, essas agências juntas vão faturar no final de 2004 
algo entre R$ 800 milhões e R$ 900 milhões. Nada mal para o segundo ano da holding. No 
terceiro ano, 2005, deveremos alcançar a barreira de R$ 1 bilhão de faturamento.  
 
M&M - Com relação à DM9, você já mencionou que há planos de o Guga ser o presidente da 
holding. Como ficaria o comando da agência? 
 
Guanaes - Com os desdobramentos da DM9 e com as outras agências do grupo indo bem, a 
tendência natural é de que o Sérgio Valente seja o presidente da DM9 e o Guga vá presidir a Ypy. 
Mas quando isso vai se dar depende do Guga e do Sérgio Valente. Eles vão ter que combinar 
entre eles o melhor momento para essa sucessão.  
 
M&M - E a DDB? Você declarou recentemente que ela pode vir a ter participação na holding Ypy, a 
exemplo do que já acontece com a DM9. Como está esse processo? 
 
Guanaes - Nós estamos conversando sobre isso. Ainda não sei como vai se dar, se através da 
DDB ou se diretamente via Omnicom (holding global controladora da DDB, BBDO e TBWA), mas 
acho que essa parceria é algo bom para a Africa e para a MPM estrategicamente. Além disso, 
tenho uma sociedade muito boa com a DDB na DM9 e acho natural haver esse desdobramento 
para a holding também.  
 
M&M - Estão previstas aquisições de outras empresas ou agências?  
 
Guanaes - Não, enquanto estas três empresas não passarem da casa de R$ 1 bilhão de 
faturamento e tiverem massa crítica, não me interessa ficar adquirindo um monte de coisas por aí 
sem consistência. Primeiro vamos montar uma plataforma consolidada e, a partir dela, dar outros 



passos. Só para lembrar, essa operação toda tem menos de dois anos. A MPM foi aberta em 
setembro do ano passado, a Africa em 2 de dezembro de 2002 e eu voltei para a DM9 em março 
de 2002. Existe uma pressa nas pessoas que não faz sentido.  
 
M&M - Como você encara a crise pela qual passa a publicidade atualmente tendo uma holding 
com três empresas atuantes nesse mercado? 
 
Guanaes - O problema da propaganda não está na remuneração, mas no serviço que ela presta, 
na falta de peito para se posicionar diante do cliente, para perder uma conta em público com 
dignidade. Hoje a propaganda não tem mais a coragem de dar opinião, de dizer "não concordo". É 
necessário posicionar bem o que se tem para poder ir além. A propaganda tem que botar o pau 
na mesa. A publicidade brasileira precisa saber dizer o que pensa, aquilo em que acredita, parar 
de falar "yes, man" e engolir tudo o que o cliente quer; precisa ter opinião formada. Nós não 
temos problemas nem mais e nem menos do que as outras indústrias. É incrível que nós, que 
deveríamos ser a indústria da mudança, sejamos tão refratários à mudança. A propaganda está 
sendo desafiada como as outras atividades econômicas. A grande alternativa dela é a 
segmentação, é se posicionar. Comparando com cerveja, a Africa quer ser uma Bohemia. Se 
chegar lá um sujeito querendo o serviço, mas disser que não quer pagar, terá que ir buscar outras 
agências. Não tenho a menor condição de trabalhar de uma maneira restrita e personalizada e 
não ganhar. Os clientes querem ganhar dinheiro com as agências e o recíproco é absolutamente 
legítimo. Se nós resolvermos de fato o problema do cliente, ele não vai ficar com lero-lero, vai 
pagar sim.  
 
M&M - A grande questão é que o problema do cliente hoje não se limita só à publicidade como 
algumas agências ainda estão focadas.  
 
Guanaes - É por isso que não atendo só publicidade. Todo mundo fala isso mas morfologicamente 
as agências não estão preparadas para esse discurso. É a mesma coisa que eu, que tenho 120 
quilos, dizer que corro 27 quilômetros por dia. Será uma mentira porque a minha morfologia não 
permite isso. Eu tenho, na Africa, oito, nove ou sete contas porque é o número no qual posso ter 
o processo nas minhas mãos e não sendo puxado por ele. Se você me perguntar o que cada 
cliente está fazendo agora, neste momento dentro da minha agência, eu posso responder sobre 
cada um. Isso é fundamental. Por exemplo, para Nivea, que temos a conta bellow-the-line, nossa 
estrutura é exatamente a mesma das outras contas. Não existe diferença. É como se um homem 
fosse casado com uma mulher apenas para o above the line e ela tivesse outro marido que a 
atende bellow-the-line. Isso não existe. Nós convencionamos isso de uma maneira antiga. Idéia é 
a idéia e promoção também é uma idéia. Quando você cria um roteiro para um filme, você 
convida uma produtora para fazê-lo. Quando penso em uma promoção, convido uma produtora de 
promoção, para a partir da idéia que tive, dar viabilidade, a mecânica. Mas a idéia, eu quero 
sempre ter. Vamos entender o seguinte: não é a propaganda que só tem 50% da verba do 
cliente. A propaganda pode avançar sobre os outros 50%, não tirando deles, mas investindo em 
outras empresas, trabalhando em parc eria. Quem é que pode hoje negar o valor do ponto-de-
venda, de eventos? O marketing direto também é um negócio fantástico, mas me perdoe a 
maioria das empresas, acho que é um trabalho que está muito aquém da criatividade do Brasil. 
Esse monte de redatores desempregados de publicidade poderia dar charme e inteligência ao 
campo de marketing direto.  
 
M&M - Mas essa é uma área que não atrai profissionais da publicidade porque não tem o mesmo 
glamour da publicidade.  
 
Guanaes - Não atrai porque nós temos uma visão enviesada, o que eu lamento. Me desculpa se 
estou vendo outras coisas. Você só consegue ser bem-sucedido se enxergar algo antes das outras 
pessoas.  
 



M&M - Você acabou de conquistar a conta de Brahma, que representa um retorno a um segmento 
bastante palpitante do mercado publicitário. O que você pode adiantar sobre o trabalho que vai 
desenvolver para a marca de agora em diante? 
 
Guanaes - A mudança na Brahma foi absolutamente operacional. O Fábio (Fernandes, presidente 
da F/Nazca) quando pegou a conta já sabia que ela estava lá de passagem porque era muito difícil 
para uma agência só comportar duas megacontas de cerveja. Como ele é muito competente, fez 
campanhas brilhantes que inclusive estiveram como favoritas e mais lembradas no ranking do 
Datafolha e do Meio & Mensagem por meses seguidos. Com isso, a conta que estava lá 
transitoriamente acabou ficando por cinco anos. Fiquei surpreso e perguntei ao pessoal de 
marketing da Brahma, quando vieram falar comigo, por que estavam tirando a conta de Brahma 
do Fábio, que fez um trabalho espetacular. Mas foi simplesmente uma mudança operacional. Por 
isso mesmo que você não ouviu nenhum tipo de marola, porque a mudança foi da maneira mais 
tranqüila possível. Eu não tenho muito o que adiantar, até porque em uma guerra não se adianta 
nada.  
 
M&M - Como você vê o momento atual do mercado de cerveja depois do sucesso da Nova Schin e 
agora também com o novo posicionamento da Kaiser? 
 
Guanaes - A coisa mais importante nesse negócio é que guerra de cerveja é a maior bobagem que 
existe na face da terra. Eu e o Eduardo Fischer devemos saber disso melhor do que ninguém 
porque Antarctica e Brahma ficaram brigando e quem ganhou a guerra foi a Skol. O melhor a se 
fazer é baixar a bola, focar no trabalho e respeitar o talento de um cara como o Eduardo, do 
Washington (Olivetto, presidente da W/Brasil, agência da Kaiser) e de todos os concorrentes, e 
tocar a vida. Mas sem muito pirilampismo porque essa é a melhor maneira de perder o foco das 
coisas. Por exemplo, com Assolan, não deixamos que houvesse a guerra das esponjas, porque 
esse tipo de coisa não nos interessa. Guerra leva as pessoas a terem atitudes de guerra: quedas 
de preços insensatas, atitudes dramáticas, rompantes. E isso, às vezes, custa caríssimo.  
 
M&M - Com cerveja há ainda o agravante de ser um segmento que sofre ameaça de restrições. 
 
Guanaes - Isso é inclusive algo que me surpreende, não faz sentido e o Brasil deveria tomar uma 
posição mais clara sobre o assunto. Cerveja é uma bebida que tem pouquíssimo teor alcoólico, é 
uma delícia, faz parte da história e da natureza do Brasil. Tratar cerveja como uma coisa marginal 
é hipócrita em um País que tem um dos grandes clássicos da música popular chamado Chuva, 
Suor e Cerveja. Brahma é, por exemplo, uma palavra da música popular brasileira, presente em 
várias letras. É insensato, um exagero. Eu jamais abri minha boca para defender cigarro. Cigarro 
é uma decisão adulta, mas é absolutamente questionável do ponto de vista médico. Não vou ficar 
discutindo isso pois temos que ter compromissos com o País e com a sociedade. Mas cerveja faz 
parte da alma do brasileiro, foi feita por frades. Então fico vendo um País tropical como o nosso 
ficar calado diante disso, encurralado como se a cerveja fosse uma coisa feia, proibida. Acho 
importante que as pessoas aprendam a beber responsavelmente como elas devem aprender a 
dirigir.  
 
M&M - Você não acha que durante algum tempo a cerveja usou de símbolos apelativos em sua 
comunicação, como a exploração da imagem da mulher ou o foco em crianças e adolescentes e 
por isso gerou essa reação negativa? 
 
Guanaes - Não foi só a cerveja. Acho que a cerveja não focou em criança coisa nenhuma. Eu 
respeito quem entende assim. Mas nos Estados Unidos os animais foram amplamente utilizados. 
Os pingüins da Ant arctica são de 1940. Os problemas que se têm hoje não são oriundos dos 
pingüins da Antarctica ou dos animais que a Budweiser sempre usou. Ter uma preocupação com 
isso pode ser algo bom, embora eu ache que é uma viagem louca. Por exemplo, no filme O 
Senhor dos Anéis, os Elfos e os Hobbits comemoram suas conquistas e vitórias com cerveja. O 
filme acaba numa taverna e eles aparecem bebendo e lembrando o tempo todo da cerveja da 



terra deles. Ninguém fez aquilo para convencer crianças a tomar a bebida, é que existe uma 
tradição da cultura irlandesa, da qual os hobbits vêm, de beber cerveja. Acho que temos de tomar 
cuidado com essa perseguição chata. Eu sou patrocinador da Parada do Orgulho Gay, não porque 
eu seja gay, mas pela luta contra a intransigência. Temos de ficar vigilantes contra a intolerância 
no Brasil. A nossa natureza é do carnaval, da música, da crença, da mistura, do respeito à religião 
dos outros, da conversa na mesa do bar. O bar é o templo da democracia, do diverso. É o lugar 
onde um corinthiano e um palmeirense estão lá gozando um da cara do outro, em que um eleitor 
de Lula e outro que votou no Serra se divertem. Ou seja, não podemos destruir os elementos 
dessa tolerância. Ninguém está aqui fazendo uma ode à bebedeira. Só acho que tem muita coisa 
para nos preocuparmos no Brasil. Isso não isenta as cervejarias do seu papel. Existem pessoas 
bem-intencionadas, mas os nossos problemas são imensos. Então querer listar esses problemas 
como uma das grandes mazelas do Brasil é um exagero. Pelo menos na minha lista de 
prioridades, a cerveja não está no lado da mazela, está no lado de um pouquinho de alegria. 
 
M&M - Já que você tocou nessa questão complexa de problemas da sociedade, como encara o 
papel da publicidade nesse contexto? A publicidade estimula o consumo de produtos e serviços 
que, às vezes, as pessoas não precisam consumir ou não têm dinheiro para isso.  
 
Guanaes - Não concordo. Acho que a publicidade faz o papel que ela tem que fazer. Olhando 
friamente, o nosso sistema é capitalista. Ele precisa vender coisas e se utiliza da publicidade para 
isso. Quem deve nos orientar para o que comprar ou não é a educação. Por exemplo, o Antonio 
(filho de Nizan de sete anos) ouve muitas vezes nós dizermos a ele que o dinheiro acabou, que 
não dá para comprar isso. Então, esse papel é meu. Agora o papel da indústria da propaganda é 
divulgar os produtos. O papel da Justiça, do Congresso, é dizer que produtos podem ser 
anunciados ou não. Sem exagero de parte alguma. Agora complementando e concordando com o 
que você diz, a propaganda precisa ter um papel na agenda do País sim. E isso eu sempre tive. 
Tanto no cenário político brasileiro quanto no campo cultural. Quero lembrar que a DM9 é 
patrocinadora de Cidade de Deus e de vários outros filmes nacionais. Há uma história de 
envolvimento, eu já trabalhei para os patronos do Teatro Municipal, para o Instituto de Psiquiatria 
de São Paulo, para o MAM, o Masp. Participei da vida política do Brasil. Tenho um grande hospital 
em Salvador. Eu quero que as pessoas negras da Áfric a se envolvam em abraçar algumas causas 
da questão racial no Brasil. É por isso que eu não tenho tempo para ficar ouvindo fofoquinhas. 
 
M&M - Embora tenha expoentes individuais brilhantes, a publicidade brasileira se ressente muito 
da falta de um papel institucional e corporativo. Você se vê em uma posição de liderança desse 
mercado?  
 
Guanaes - O Sérgio Gordilho (sócio-diretor de criação da Africa), quando lançou sua candidatura à 
presidência do Clube de Criação de São Paulo, foi muito prejudicado pelas ilações que as pessoas 
tinham de que eu poderia estar por trás dele querendo controlar a entidade, o que é uma coisa 
louca. E o Sérgio tinha uma plataforma extraordinária - de dar ao clube uma dimensão maior 
institucionalmente -, além de ter uma chapa muito boa. Então há uma força contrária que eu não 
posso negar porque é natural. Você pode escolher entre ser o líder e ser amado. Eu não posso 
fazer nada. Eu não disse nada ao Sérgio, mas para mim seria muito mais conveniente se ele não 
tivesse lançado sua cand idatura. Respondendo à sua pergunta, tenho certeza de que no dia em 
que eu me lançar candidato à presidência ou do Clube de Criação ou da Abap (Associação 
Brasileira das Agências de Publicidade) eu vou encontrar uma resistência muito grande porque as 
pessoas nunca vão imaginar que eu possa estar pensando no papel institucional da propaganda. 
Os meus concorrentes vão me ver como um competidor importante assumindo. Por isso prefiro 
deixar esse papel para um outro momento. Ninguém deve ser candidato de si mesmo. Se eu 
sentir que existe por parte do mercado uma vontade para que se adote esse papel, eu vou. Mas 
enquanto uma pessoa é prejudicada apenas e simplesmente porque é meu sócio, por um negócio 
que eu não tenho nada a ver, não posso fazer nada. Não me falta vontade. O que me falta é 
condição. Você acha que eu não gostaria de ser o presidente do Clube? Claro que sim, eu 
gostaria. Agora tenho juízo de não me lançar, não quero ficar perdendo o meu tempo para ir 



contra a correnteza. Se algum dia houver um grupo de pessoas que me convide para algum cargo 
para aproveitar a minha capacidade de realização e de credenciar a publicidade brasileira em 
outro foro, tudo bem. Modéstia à parte, eu sou a voz da publicidade nacional em um monte de 
foros. Tanto é que fui eleito o empreendedor do ano do setor de comunicação pela IstoÉ Dinheiro 
no ano passado, além disso participo de uma série de atividades nas quais muitos publicitários 
não são chamados. E lá eu ouço e coloco a voz da propaganda. Eu lancei a candidatura de Horác io 
Lafer Piva à presidência da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) na festa da 
junção da DM9 com a DDB, em 1997. Eu gostaria que a publicidade tivesse uma presença 
institucional maior, adoraria. Mas enquanto nós não nos orgulharmos um do outro, isso não será 
possível. Eu me orgulho imensamente do Washington Olivetto, do Marcello Serpa, do Fábio 
Fernandes. Se esse orgulho não é recíproco, não posso fazer nada. Espero que seja. Torço para 
que algum dia seja, porque eu também já tive uma época na minha vida em que era bastante 
bobo e competia com a grandeza de Washington Olivetto. Hoje, já vivi o bastante para saber que 
ele é o divisor de águas da propaganda brasileira. A nossa indústria tem que aprender com a 
música popular, que é um firmamento de estrelas. A maioria delas se dá muito bem entre si. 
Ganham dinheiro, divertem-se, brilham e todas têm o seu espaço. Afinal, o céu é grande. 
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