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Nizan Guanaes fala dos leões de Cannes, da selva dos negócios e dos seus planos para a Africa, a 
agência de publicidade criada para atender a poucos e bons clientes 
 
Coragem, liderança , ousadia e garras afiadas para proteger o que é seu são características do rei 
da selva que Nizan Guanaes compartilha com grande intensidade. Alternando momentos de 
passos suaves com ataques certeiros à sua presa - que define como o ganho de share para seus 
clientes e, como conseqüência, rentabilidade para sua empresa - Guanaes lidera criativamente a 
Africa, agência fundada em dezembro de 2002 em parceria com os sócios Sérgio Gordilho, Márcio 
Santoro, Luiz Fernando Vieira e Olívia Machado e que, em menos de dois anos, chegou ao 9º 
lugar do ranking das maiores agências do País, conforme dados do Ibope Monitor movimentando 
R$ 180 milhões no primeiro trimestre de 2005 e criando "cases"de grande repercussão para seus 
clientes Assolan, Brahma, Cachaça 51, Gradiente, Itaú, Mitsubishi, Nivea, Pão de Açúcar, Vale do 
Rio Doce e Vivo. Entre uma campanha e outra, Nizan encontrou tempo para, em entrevista 
exclusiva, refletir sobre a Africa, a publicidade e os leões de Cannes.  
 
Você estabeleceu que a Africa não concorreria a prêmios publicitários. Agora, patrocina a mais 
badalada competição da publicidade. Como é isso?  
É a primeira vez, em 52 anos de história do festival, que uma agência é patrocinadora de uma 
competição. Estamos criando um novo paradigma. Mas essa é uma ação inédita em mais de um 
sentido. Primeiro porque com ela estamos posicionando o Brasil como líder nesse negócio. Esse 
patrocínio também deixa claro que a Africa respeita e valoriza os prêmios, mesmo tendo tomado a 
decisão institucional de não concorrer a eles. Além disso, ao patrocinar eventos de grande 
repercussão no nosso segmento de atuação - e não há outro de maior tradição que a competição 
de filmes publicitários de Cannes - estamos agindo exatamente conforme aconselhamos a nossos 
clientes. Assim, não tem aquela do cliente pensar: ele quer que eu invista em patrocínio, mas a 
empresa dele não investe. Eu coloco, sim, meu dinheiro em patrocínio. Quero deixar claro que eu 
tomo o mesmo remédio que eu recomendo. Nosso logotipo está diante do seu público mais 
qualificado: os clientes de alcance mundial que valorizam a criatividade e acompanham o Festival 
de Cannes. Além de também estar junto de outros patrocinadores de prestígio e numa posição 
privilegiada diante das melhores mentes criativas. E, para completar, ao patrocinar estamos 
cumprindo o DNA da empresa que é propor soluções de comunicação integrada.  
 
Por falar em comunicação integrada, na 52ª edição do Festival Cannes Lions você também fará 
parte do júri da nova categoria de Titanium Lions for Integrated Campaigns. Como vai ser isso?  
O Titanium Lions é uma nova categoria para campanhas integradas, que utilizam todas as 
disciplinas da publicidade para transformar comunicação em participação de mercado para o 
cliente. Conforme o mundo ficou mais complexo, as mídias se multiplicaram e os hábitos das 
pessoas mudaram, a publicidade também teve de se sofisticar e criar campanhas que fossem 
mais além do anúncio e do filme. A proposta do novo leão é avaliar justamente as campanhas 
feitas com esse espírito. Fiquei muito contente de ter sido convidado por Jeff Goodby, o 
presidente do júri, para fazer parte desta estréia. Depois de ter trazido o primeiro Grand Prix para 
o Brasil; ser presidente do júri; ter duas vezes consecutivas a DM9 eleita a agência do ano; e ter 
mais de 50 leões , participar deste júri tem um sabor especial porque estarei avaliando 
exatamente o que a Africa faz, o que ela foi concebida para fazer: criar estratégias de 
comunicação que atinjam as pessoas em sua realidade. Queremos atingir o consumidor de hoje, 
que é urbano, plural e está no meio de um alarido de várias mídias e que até já criou uma 
couraça que o deixa impermeável. A idéia é furar essa carapaça, fazer o cara cantarolar a música 
do comercial, comentar na mesa de bar, entrar no site, participar. O Titanium Lions é o 
reconhecimento dessa nova era da publicidade em que as empresas fazem anúncios, filmes, sites, 
patrocínios, eventos, downloads em celular, revistas. E, por falar em revista, vamos levar para 
Cannes uma versão traduzida da revista da Africa. 
 



Publicidade é como o futebol: o que interessa é o campeonato deste ano  
 
Isso tem a ver com sua experiência do outro lado do balcão?  
Claro que toda a experiência que a gente vive contribui para a evolução da nossa visão de mundo. 
Quando eu vendi a DM9 para a DDB, o contrato incluía uma cláusula de não concorrência de dois 
anos - aliás, um período bem curto se comparado com a média deste tipo de contrato, que 
costuma ser de cinco ou sete anos - foi aí que fui abrir o IG. Lá eu fui ao mesmo tempo mídia e 
empresa, o que me deu novas perspectivas. Muito do que observei nessa experiência moldou o 
que a Africa é hoje. Vendi a DM9 por US$ 100 milhões. Podia passar o resto da vida de férias, 
mas o que eu mais gosto de fazer na vida é criar campanhas, é participar dos desafios de 
mercado de cada cliente. Por isso, a Africa foi concebida para ser uma operação com poucos e 
bons clientes.  
 
Essa experiência fora da publicidade alterou sua visão do negócio?  
Cada vez mais eu vejo a propaganda como uma indústria. É preciso ter escala, volume, 
rentabilidade, agregar valor, desenvolver novos produtos como em qualquer outro negócio. Já não 
se pode mais ver a publicidade como algo alternativo, romântico. Essa imagem glamourosa que a 
propaganda carrega até hoje chega a ser prejudicial na sua inserção com outras indústrias. Temos 
que nos colocar como setor de uma forma mais clara e mais assertiva, como qualquer indústria 
deve fazer. Temos de compreender qual é o nosso papel. Obviamente, essa indústria não existe 
sem a satisfação do cliente. Em outras palavras: a torcida quer resultado.  
 
Você acha que o mercado está perdendo a simplicidade de vista? Como a complexidade e a 
simplicidade se combinam?  
Nesse negócio, o fundamental é comunicar. Ser criativo, original, ousado, tudo isso é bom e 
importante, mas só vale quando é para servir o cliente. Tem muitas vezes que o mais eficiente é 
ser simples e direto. A campanha do Itaú, que foi eleito o anunciante do ano de 2004, é assim: é 
criativa no conjunto, mas tem a elegância do simples e, por isso, é muito eficiente na 
comunicação.  
 
Qual é o próximo passo para a Africa?  
Acho que temos de continuar a trabalhar continuamente dentro da nossa proposta. Somos 
paranóicos por resultados para nossos clientes. Eu sempre digo que não são eles que estão 
pagando a agência e sim os concorrentes deles porque a participação de mercado que trazemos 
para eles sai dos concorrentes. Quero que nosso discurso na Africa seja sempre de uma entrega 
real para o cliente, não uma entrega vazia. Quero que a Africa seja reconhecida pelo pensamento 
de vanguarda, estratégico e alinhado com as tendências do mundo dos negócios, quero que a 
agência seja internacionalmente reconhecida por ter essa visão. Além disso, o que importa é o 
hoje. Publicidade é como futebol: o que interessa é o campeonato deste ano.  
 
Até onde a Africa vai crescer? 
Hoje temos nove contas e não queremos nem devemos ir muito além disso. Crescer mais é 
anomalia. O espectro da agência, de acordo com seu DNA, é por aí. Também não queremos ter 
filiais no exterior. Queremos, isso sim, uma marca no exterior. Quero que a Africa seja maior que 
o seu endereço. Quero fazer coisas que sejam conhecidas e respeitadas internacionalmente daqui 
mesmo. Meu desejo é fazer coisas que são comuns na indústria, mas incomuns na propaganda.  
 
Fonte: Forbes Brasil online - acesso em 15/6/2005 


