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A ARTE DE SURPREENDER

lhor define Nizan Guanaes, que
hoje ocupa a cadeira de núme-
ro 19 na Academia Brasileira de
Marketing. Ousado e inquieto,
o que esse gênio da publicida-
de brasileira gosta mesmo é de
surpreender o mercado com
idéias criativas e inovadoras.
Este ano, junto com Bazinho
Ferraz, da B/Ferraz, Nizan criou
o B/Ypy para atuar nas mais
diversas áreas do marketing.
"O mundo está mudando. En-
tramos na era da riqueza das
idéias, onde não ter uma verba
imensa para investirem publi-
cidade deixou de ser um pro-
blema, desde que a empresa
tenha uma filosofia", comentou
o presidente da agência África
durante seminário sobre TV di-
gital promovido por um de seus
clientes, a Gradiente, no final
de outubro. "As empresas vão
poder oferecer todo o tipo de
experiência de marca aos con-
sumidores. Assim, estamos nos
preparando para o futuro, que
certamente não será apenas a
compra de mídia ou a publici-
dade. "A seguir, ele apresenta o
novo cenário da comunicação.

MARKETING - Especialistas de

mercado dizem que em dez anos a

propaganda irá representar ape-

nas 20% do bolo publicitário e que

grande parte dos investimentos irá

migrar para outras ferramentas do

marketing. O senhor concorda com

essa afirmação?

NIZAN GUANAES - Especialistas

erram sempre.

MARKETING - Diante desse novo

cenário, grandes agências tendem

a aumentar seus serviços de mar-

keting?

NIZAN - Espero que sim. No futu-

ro, a publicidade ainda irá receber

grande parte dos investimentos,

mas não vai mais reinar sozinha.

O fato é que essa divisão de verba

é progressiva para todos os tipos

de marketing. E nós vamos atrás

disso. Hoje me sinto à vontade

Confira os melhores trechos
da palestra realizada por Ni-

zan Guanaes durante o semi-

nário Fatos & Mitos, promo-

vido pela Gradiente no último

mês de outubro.

TV DIGITAL

"É um negócio que dará ao con-

sumidor a capacidade de, ao

mesmo tempo, ver W, ser impac-

em utilizar todo tipo de mídia.

Aliás, se tivesse que começar na

propaganda novamente, iniciaria

pelo planejamento de mídia, que

é uma das áreas que mais exigem

a criatividade. Uma das primeiras

grandes idéias da agência é saber

qual veículo irá adotar para deter-

minada comunicação.

MARKETING - Qual o objetivo da

Gradiente ao promover um semi-

nário sobre TV digita l?

NIZAN - Como líder em volume e

posicionamento, a Gradiente tem

por obrigação adiantar as mudan-

ças que irão ocorrer no segmento.

MARKETING - O que a Gradiente,

como cliente, espera de uma agên-

cia com visão de futuro?

NIZAN - A Gradiente é uma das

companhias que mais crescem

tado por ações de marketing di-

reto e de relacionamento e ainda

responder a tudo isso. O teles-

pectador deixará de ser apenas

passivo. Hoje, toda publicidade

está centrada na experiência de

marca. Com a TV digital vamos

passar a oferecer experiências

de compra e de relacionamento.

Vou poder alcançar o consumi-

dor e ele responder de volta no
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m profissional sempre
à frente do seu tempo.
Essa é a frase que me-u
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nesse setor e deve se posicionar

como líder em volume e posicio-
namento, principalmente depois
da aquisição da Philco. Assim, sua
comunicação tende a ser cada vez
mais qualificada e voltada para as
classes A e B. E a África está posi-
cionando a Gradiente como uma
marca cada vez mais premium.

MARKETING - Que impacto a TV di-
gital trará para as mensagens pu-
blicitárias?
NIZAN - Um impacto grande, por-
que hoje publicidade está cen-
trada na experiência da marca.
Claro que o anúncio quer vender
determinado produto, mas deixa a

explicação final, para o vendedor,
que está na ponta desse processo.
Na W digital, vamos ter materiais
destinados a gerar vendas naquele
momento. Não acredito que uma

pessoa compre um
apartamento pela
TV, mas produtos
de menor valor

certamente serão
adquiridos.

MARKETING O

mercado publici-
tário tende a cres-
cer com a chegada
da TV digital ao país, no final de
2007?
NIZAN - Sim, porque há uma série
de outras atividades que a W digi-
tal não poderá entregar. A TV digi-
tal traz inúmeras possibilidades e

desafios para as agências e é por
isso que o mercado publicitário
mundial está em plena ebulição.
Todos estão se preparando para
essa nova era, que será, ao mesmo
tempo, o nascimento e o dilúvio,

já que a TV digital vai permitir ao
consumidor pular os comerciais e
esse é um desafio que a publicida-
de terá que enfrentar.

MARKETING - Entre os prestadores
de serviço atuantes no cenário -da

comunicação, quem será o líder
desse mercado no futuro?
NIZAN - A publicidade. E posso di-

.^er isso porque estou investindo
no bolo como um todo. 

mesmo instante. É o momento

em que a TV vira rádio. Em vez de
ser uma rua de mão única, a W

digital é uma avenida."

CONTEÚDO
"Teremos comerciais maiores e
grandes experiências de com-
pra. Profissionais que tenham a
capacidade de vender, como o
Luiz Galebe (presidente do Shop

Tour), vão valer preço de ouro.
A televisão vai ficar muito mais
vendedora do que ela já é. A TV

digital vai oferecer a possibilida-
de de as empresas comprarem
programas, ou seja, conteúdo.

FUTURO DA PROPAGANDA
"A propaganda terá que ser olha-
da com expertise dentro da visão
de que ela poderá ser uma sínte-

se entre o marketing direto e a

publicidade pura e simples. Gru-
pos como o nosso (B/Ypy) estão

em busca de empresas de marke-
ting direto. Não é à toa que os
grandes grupos de comunicação
estão atrás de empresas de con-
teúdo, marketing direto e todo o

tipo de experiência de compra.
Todos estão atrás da lógica da W
digital."
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Text Box
Fonte: Marketing, ano 41, n.406, p.34-35, nov. 2006.




