
TRÊS VEZES NIZAN
ENTREVISTA O líder da publicidade nacional começa a atuar em mais
duas frentes, quer dobrar o faturamento e abrir o capital do grupo

A MAURÍCIO STYCER
E PAULA PACHECO

N
o site da agência África, seu
dono, Nizan Guanaes, é apre-
sentado como "um dos maiores
nomes da publicidade mun-
dial". Alguns concorrentes po-

dem até discordar, apesar dos vários prê-
mios internacionais no currículo. Mas é
inquestionável que Guanaes, 47 anos, é
hoje o maior empresário do meio publi-
citário, dono de uma holding que faturou
cerca de 200 milhões de reais em 2005,
com planos de dobrar a receita nos próxi-
mos três, quatro anos. Nos últimos tem-
pos o publicitário tem se dedicado a pen-
sar em novos negócios, nas tendências
mundiais em sua área. Uma das preo-
cupações é com relação à concentração
das agências brasileiras nas mãos de es-
trangeiros. Por isso avisa logo. Seu grupo
não está à venda: "Eu já vivi isso e foi ma-
ravilhoso. Agora quero criar uma empre-
sa que possa institucionalizar".

Recentemente, a YPY, de Guanaes
(da qual fazem parte as agências Áfri-
ca, DM9DDB, MPM, Loducca, Eugê-
nio e Tudo), se associou à B/Ferraz e
criou a B/YPY (lê-se Bipi), que vai atu-
ar na área de eventos. Da união surgiu
a Garage, voltada ao marketing intera-
tivo e digital. Em breve entrará em ce-
na a Trade Marketing, dedicada a pro-
jetos nos pontos-de-venda. Tam-
bém planeja, ainda este ano,
criar uma empresa de pesqui-
sa de mercado. O publicitário
não fica aí. Há quatro meses
tornou-se parceiro no cam-
peonato de Stock Car. E sonha
alto. Quer se dedicar ao desen-
volvimento de conteúdos e ser
a Endemol brasileira.

CartaCapital: Hoje o senhor tem
participação em quais empresas?
Nizan Guanaes: No mundo, ho-
je, há um trabalho de consoli-
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dação, como ocorre em todos os outros
setores. No Brasil, se você olhar o ran-
king das agências, as principais são es-
trangeiras. Evidentemente, isso aconte-
ce em todos os setores. O próprio siste-
ma bancário tem bancos do mundo in-
teiro, mas o Bradesco e o Itaú souberam
solidificar as suas posições. Temos a pre-
tensão de ser um grupo, como as multi-
nacionais da publicidade. Ou seja, pos-
suir agências concorrentes, que traba-
lham para contas conflitantes, que têm
posicionamentos estratégicos diferen-
tes. Já temos um amplo portfólio. Pre-
tendemos fazer exatamente a mesma
coisa que os estrangeiros.
CC: Mas é normal para o cliente contratar
uma agenda que pertence à mesma empre-
sa que presta serviços para os concorrentes?
NG: Não tem problema, porque as agên-

 ''  Entrei na
Stock Car há
quatro meses.
Quero ter a minha
própria Endemol,
criar formatos''

cias são completamente diferentes,
embora controladas por uma mesma
holding. E as pessoas competem mes-
mo... Se você perguntar para o pessoal
da DM9, eles não conhecem o pessoal
da África. Cada empresa está estrutu-
rada para ir atrás do seu nicho. Temos a
DM9DDB, que pertence a duas hol-
dings: YPY e DDB Worldwide. É uma agên-
cia consagrada no Brasil, grande, está em
quarto ou quinto lugar entre as agências
mais premiadas do País. Ela se posiciona
no campo da criatividade. Já ganhou vá-
rias vezes, é a agência do ano em Cannes,
ganhou no ano passado o Grand Prix em
internet. Cannes não é só uma questão
de vaidade, é uma realidade financeira.
É importante para fechar negócios. A
África não trabalha no segmento da cria-
tividade, e sim com inovação. As agên-
cias de publicidade, assim como as teles,
também ficaram com as tarefas amplia-
das. Na África, tenho menos contas, por-
que cuido de todas as dimensões. Hoje,
quando eu sento para conversar sobre
uma marca, falo de relações públicas,
promoção, evento. Daí você pode falar:
"Todo mundo faz isso". Faz, o problema
é a entrega. O que eu falo, a gente entre-
ga. Uma agência normal tem 30 clientes,
nós temos nove. Eu até não gosto muito
de falar em número limitado, porque eu
não quero que as pessoas digam: "Ah, eu
não vou chamar o Nizan porque ele está

completo". Vou sempre ficar
entre 10° ou 11° do ranking.
CC: Mas qual é o limite de clien-
tes que o senhor considera ideal?
NG: Para a África, 11, 12, não
mais. Já a MPM é uma agência
que tem uma vocação para ser
nacional, por isso compramos
essa marca que estava nas mãos
de uma multinacional, a Lin-
tas. No ano passado, das cin-
co agências que mais cresce-
ram no Brasil, duas eram nos-
sas: a Eugênio e a MPM. O que
faz esse sucesso são comandos



diferentes. Quem manda na MPM
é a Bia Aydar. Quem manda na
DM9 é o Sérgio Valente.
CC: Quais são as outras agências?
NG: Temos a África, a DM9, a MPM,
e junto da MPM a Loducca, que faz
parte do grupo MPM. Temos tam-
bém a Eugênio, que é especializada
em marketing imobiliário, a maior do
País. Não há desejo de dominação,
nenhuma pretensão megalomaníaca.
Eu quero ser um player para não ser
engolido. Estou fazendo a mesma
coisa que os supermercados nacio-
nais fizeram, os próprios bancos...
CC: O cliente exige a sua participação?
NG: A gente não encoraja isso. O que
pode ter é o "critério Nizan". O Va-
lente faz um trabalho espetacular.
São pessoas em quem confio. Quan-
do escolhi a Bia Aydar, houve uma sur-
presa no mercado, porque ela vem da área
de eventos. A DDB acabou de trazer para
ser presidente mundial da DDB um cara
da Interbrand (especializada em pesqui-
sas). Por quê? O mercado mudou, não é
mais uma coisa do comercial e do anún-
cio, é isso e muito mais. É o anúncio mais
o evento, é o comercial mais a internet.
CC: Por que ampliar as áreas de atuação?
NG: Claro que eu adapto à realidade brasi-
leira, mas não estou inventando a roda.
Eu estou seguindo o que fazem lá fora. O
que é a B/YPY? O meu modelo mundial é
a Omnicom. E a melhor, é a que tem as
melhores agências, como a BBDO DDB e
TBWA. E ao lado dessas agências, ela tem
uma empresa como a B/YPY, que se cha-
ma Diversity and Adversity. É uma coisa
separada. Por quê? Nem o Bazinho Ferraz
queria que a gente ficasse dono da B/Fer-
raz, e a gente também não queria mistu-
rar a B/Ferraz com os negócios da YPY. A
YPY tem uma participação minoritária na
B/Ferraz, até porque ficaria estranho se
ela não estivesse incluída nas empresas da
B/YPY. O Bazinho Ferraz é um cara novo,
que faz uma série de eventos bacanas, co-
mo Skol Beats e Super Casas Bahia. Um
dia fomos propor a ele a compra da agên-
cia. Ele disse que não queria vender, mas
ficar sócio da gente para fazer um negó-
cio novo, uma holding de serviços. Bom,
isso é música para mim. Tudo o que você
precisa é de um bom gestor. No mundo,
sobra capital e falta gente. Ao contrário,
você deve ter cuidado de pegar capital,
porque na mão de gente errada é um de-
sastre. Acreditamos em gente, tanto isso é

'' Tenho
paciência para
paparicar   clientes.
Tenho mentalidade
de    prestador
de serviço''

verdade que a empresa tem 700 funcio-
nários e 20 sócios. E vai ter mais. As pes-
soas têm de ser sócias. Elas não vieram ao
mundo para me servir.
CC: Qual é a ligação entre a publicidade e
esse ramo de eventos?
NG: Antigamente era assim: "Menino, des-
liga essa televisão". Agora, é assim: "Desli-
gue esse computador". Isso é uma realida-
de nacional? Não, o perfil demográfico do
Brasil não é esse. Mas é um negócio que
vetorialmente aponta para isso. A B/YPY
cuidará de todas as outras coisas que ad-
vêm da nossa forma de viver: eventos.
CC: O senhor pode usar isso na comercia-
lização da publicidade? O cliente vai à
agência e ganha um evento...
NG: Não, o que eu posso oferecer dentro
desse grupo são soluções para proble-
mas diferentes ou coisas complementa-
res. Às vezes seu problema é de embala-
gem, ou o seu problema é de trade mar-
keting. Em que local você coloca a sua
gôndola, como você arruma a sua loja,
tudo parece simples. O sujeito passa por

aqui e descobre o sabonete preferi-
do sempre na ponta da gôndola.
Não, aquilo tem preço, tem custo, é
preciso negociar... Nos EUA, quase
50% das verbas são para outros ser-
viços. Você precisa dar isso aos
anunciantes além da publicidade.
CC: O que mais pode ser oferecido ao
anunciante?
NG: Promoções. Achou, ganhou.
Eventos, um festival de música em
que aparece a sua marca, como o Skol
Beats. São experiências da marca.
CC: Esses números do mercado ameri-
cano significam que o senhor vinha
perdendo oportunidades de negócios?
NG: Ah, com certeza.
CC: E por que só agora o senhor deci-
diu investir nisso?
NG: Nosso grupo tem apenas quatro

anos, não deu para fazer antes. Quem não
montar essa estrutura vai perder oportu-
nidades. Você não pode apenas indicar o
cara e dizer: "Essa empresa é muito boa,
gostei do serviço". Isso eu fazia antes com
a B/Ferraz, porque o cara é craque, é con-
sistente. O cara é respeitado.
CC: A experiência da Bia Aydar em eventos
ajudou no negócio com a B/Ferraz?
NG: Com certeza, com certeza. Se você
olhar a força disso... Eu gosto dessa in-
dústria... No meu passado na DM9 está
a vinda da Madonna ao Brasil, o show
do Caetano Veloso na Ipiranga com a
São João. Sempre acreditei em eventos.
O que é Copa do Mundo ou o Oscar?
Eventos. Tem coisa mais primorosa do
que um desfile da Victoria Secret?
CC: Esse pode ser o seu principal negócio?
NG: Nosso principal negócio é o todo.
Quero ter três pilastras: publicidade, ser-
viços de marketing e de entretenimento
e conteúdo. Meu negócio é a idéia, como
eu posso explorá-la e traze-la a vários
pontos de contato com o consumidor.
CC: O que o senhor está fazendo na área
de entretenimento e conteúdo?
NG: Comecei com a Stock Car há quatro
meses, quando fiquei sócio do Fernando
Altério. Toda vez em que eu falo de con-
teúdo, as pessoas pensam em coisas cere-
brais. Não gosto muito desse nome, por-
que ele vai para um caminho que parece
que você vai fazer jornalismo, e não é na-
da disso. Se você pegar os games, é im-
pressionante o que tem de publicidade ali
dentro. Tudo aquilo é vendido, é um mer-
cado espetacular. Fui aprender, fui ver a
Nascar (categoria de automobilismo nos
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EUA), que movimenta l bilhão de dólares.
CC: Como será o trabalho na Stock Car?
NG: Penso em tudo: o tema, a música, a
forma como ela será filmada e um piloto
argentino para sentirmos raiva (risos).
São componentes de como transformar
o produto mais televisivo, mais atraente
para a Globo. Como atrair anunciantes?
Ela já tem bastante, dá 12 ou 13 pontos
de audiência. Esse é um dos caminhos
que aponto para o futuro. Quero ter a mi-
nha própria Endemol (empresa holande-
sa que cria e vende modelos de progra-
mas, como o Big Brother), criar formatos.
CC: Já existe algo nesse sentido?
NG: Não, estou fazendo as coisas
por partes. Sou ansioso, se não
me organizar começo a fazer um
monte de coisas. Entretenimen-
to com a Stock Car é um balão
de ensaio. Meu foco agora é for-
talecer as agências e incentivar,
através de levantamento de ca-
pital e de pensamento estratégi-
co, o crescimento da B/YPY. Pri-
meiro, passei quatro anos foca-
do nas agências. Agora, quero
que a B/YPY cresça. A idéia é
que nos próximos três anos nós
tenhamos 12 empresas.
CC: O senhor consegue ter essa disciplina,
pensar na sua Endemol só para daqui a
três ou quatro anos?
NG: Sim, porque já fiz muita bobagem.
Adoro o Rogério Fasano, mas não tenho
de me meter, como já fiz no passado, com
o Baretto (bar em São Paulo). Uma coisa
é amar a música, como eu amo. Mas esse
não é o meu negócio. O Credicard Hall é
um negócio maravilhoso, o Fernando Al-
tério é meu querido amigo e tal. Mas não
tenho de ter casa de show, porque são coi-
sas que te afastam do negócio, não são o
meu forte. Hoje, se o sujeito trouxer uma
mina de ouro, eu não quero. Você tem de
aprender com as burradas que faz. Ou
você perde tempo, ou perde dinheiro, por-
que está se afastando do foco principal. O
meu foco é aqui. Pergunte ao porteiro a
que horas que o Nizan chega e sai.
CC: Antecipe para não termos de pergun-
tar ao porteiro...
NG: Eu chego entre 7 e 8 horas, depen-
de do dia. E saio às 21 horas. Mas, me
divirto, adoro sair. Não sou o protótipo
do homem que veio ao mundo para o
blackberry (aparelho que combina fun-
ções de celular e computador). Viajo com
o meu filho, leio. Dá para fazer tudo.

34 CARTACAPITAL 2 DE AGOSTO DE 2006

Quero atenção para as agências. In-
fluenciei as decisões das empresas que
teríamos primeiro. Por quê? Por pesqui-
sa. Começamos este ano com a B/Fer-
raz, que é espetacular. A Garage, que é
uma empresa de internet maravilhosa,
está lotada de trabalho, e queremos até
o fim do ano uma empresa de trade mar-
keting, porque é o setor mais "bomba-
do". Todo mundo quer saber por onde
vou entrar no supermercado, que rela-
ção vou ter com meu cliente.
CC: Nesse planejamento, o senhor descar-
ta voltar às campanhas políticas?
NG: Sim, esse não é o meu negócio. Quem

'' O mercado
não se resume
mais ao anúncio.
É o anúncio mais
o evento, mais
a internet''

cuidava disso era o Geraldo Walter de Sou-
za Filho, e ele morreu com 42 anos (Ge-
raldo e Nizan trabalharam juntos na cam-
panha de FHC, em 1994. Depois de sua mor-
te, Nizan ainda fez a campanha de FHC, em
1998, e a de Serra, em 2002, entre outras).
Não dá para dizer ao anunciante que você
vai ficar cinco meses fora, ele não vai acei-
tar. Sobretudo aqui, cuja proposta é que
eu acompanhe tudo o tempo todo.
CC: O que pretende fazer em internet?
NG: Tudo na vida tem um sentido. Fiquei
no iG por dois anos. Não sofri tudo aqui-
lo em vão, porque me deu entendimento
do que está acontecendo. A cada hora um

sujeito na China, nos Estados Unidos, in-
venta um troço que muda o curso das
coisas. A tecnologia é muito boa nisso.
Da mesma forma, a África é fruto do tem-
po em que estive fora, no iG, como anun-
ciante. A propaganda pelo âmbito de
quem assina o cheque é bem diferente.
CC: Doía no bolso?
NG: Ah, sim. E você quer um objetivo, quer
um título grande. Quer que o cara enten-
da os seus resultados, que ele entenda os
seu negócios. E nem sempre é assim. En-
tão, fiz uma agência que tenha menos
clientes, mas onde a gente possa paparicar
as marcas. Esse é o modelo da África. E que

o cara não traga só um anúncio,
mas também um evento.
CC: O senhor tem paciência para
paparicar cliente?
NG: Eu tenho, sou formado em
Administração. Tenho mentali-
dade de prestador de serviços. Te-
nho, gosto, acho legal. Adoro esse
negócio de cuidar dos detalhes.
CC: Qual é a previsão de fatura-
mento?
NG: Um bilhão e 300 milhões é
o movimento de dinheiro que
passa pelo grupo. É quanto os
clientes, de todas essas agências,

investem nos veículos. Mas isso não vai
para o cofre. Então, hoje, o grupo tem
um faturamento real de mais de 200 mi-
lhões de reais. Ele é o maior grupo de ca-
pital nacional. Nosso objetivo para os
próximos quatro anos, com novos negó-
cios e a aquisição de outras agências, é
dobrar esse faturamento. Dá para fazer
com o crescimento das agências, a aqui-
sição de novos negócios e o crescimento
dos serviços diversificados.
CC: E depende do crescimento do País...
NG: Por isso eu digo que é pretensão.
Você tem de combinar com os russos.
CC: Qual foi o desempenho desse primeiro
semestre, em comparação a 2005?
NG: Foi bom, para mim e para o merca-
do, porque teve a Copa do Mundo. E nis-
so o grupo também é bom. Ele vira uma
cesta de moedas. Você pode aproveitar
um momento aqui, outro lá. Vou lutar
para a gente entrar no mercado de capi-
tais. Esse é outro "achômetro". A janela
tem de estar aberta.
CC: E isso o senhor planeja para quando?
NG: Isso é tudo chute. Não sei. E um ob-
jetivo para daqui a três, quatro, cinco
anos... Vamos mesmo fazer? Não sei.
Mas é um objetivo. •
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