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Marca que já foi a primeira e retornou ao mercado pelas mãos de Bia Aydar, em 2003, só 
cresce.  
 
Ela chega e trata todos os funcionários da obra pelo nome. Pergunta, diante do grande 
trabalho para fazer com que cada detalhe da agência esteja pronto até a data da estréia, até 
mesmo se conseguiram dormir bem. E eles respondem, com sorriso no rosto: é dona Bia para 
cá, dona Bia para lá. A dona Bia, neste caso, é a empresária e publicitária Bia Aydar, 
presidente da MPM Propaganda. O pingente que ela carrega no pescoço - objeto que inclusive 
está no cartão de visitas da agência - parece dizer muito sobre sua personalidade. É um apito.  
 
Bia assumiu a MPM em 2003, já em seu lançamento, ano em que a agência encerrou com 
faturamento de R$ 30 milhões. Em 2006, este valor subiu para R$ 160 milhões. "Sou muito 
competitiva. Gosto de desafios. A MPM, em dez anos, vai ser a maior agência do Brasil", avisa 
Bia, convicta.  
 
Lembrando que a marca MPM foi lançada no fim dos anos 50 e desapareceu na década de 90, 
quando foi comprada pelo Interpublic Group. Anos depois, o publicitário Nizan Guanaes 
adquiriu do Interpublic 100% da marca e promoveu seu relançamento, por meio da holding 
Ypy, da qual a MPM faz parte. Detalhe: durante 15 anos esta foi a maior agência de 
propaganda do País.  
 
Entre quinta-feira passada, data desta entrevista, e ontem, Bia Aydar conseguiu colocar seus 
funcionários dentro da nova sede da agência, em São Paulo. Isso também era um desafio. 
"Quem vê não acredita, não é? Mas já estou acostumada, no mundo de eventos é assim. 
Rapidamente as coisas se transformam", ensina a empresária, que fez fama justamente no 
ramo do entretenimento.  
 
"Durante 15 meses acompanhei as obras. Sabia de cada fio que pudesse ser colocado errado. 
Cuidei dos detalhes, me envolvi num projeto que é a cara da MPM", orgulha-se Bia, que fez 
questão de mostrar, com exclusividade à Gazeta Mercantil, tintim por tintim da nova sede da 
MPM. Só em decoração, foram investidos R$ 2 milhões.  
 
Com este prédio - que Bia se alegra em dizer ser diferente da maioria de outra agências -, ela 
pretende, literalmente, arrumar a cada para uma fase que parece ser ainda mais próspera. Em 
janeiro deste ano, comparando com o mesmo mês do ano passado, a agência cresceu 55% em 
compra de mídia e já aparece como a 17 do ranking (conta dividida), de acordo Ibope Monitor.  
 
No caso da MPM, ser a primeira significa se sobrepor a agências importantes e que pertencem 
ao mesmo grupo, o Ypy; DM9DDB e Africa fazem parte da holding de Nizan Guanaes, bem 
como o Grupo MPM, composto ainda pela agência Loducca.  
 
Bia diz que existem alguns caminhos para que o Grupo MPM conquiste a liderança até 2017. 
Um deles é o das aquisições. "Quero comprar novas agências, como de RP. Estamos criando 
um grupo de comunicação e pretendo absorver negócios que tenham a ver comigo, como uma 
empresa de eventos", afirma a empresária. Bia garante que a aquisição de parte da Loducca 
foi feita com cofre próprio da MPM.  
 
Pela agilidade não parece, mas com Bia Aydar é assim: um passo de cada vez. "É preciso ter 
foco e no momento o nosso é mesmo o da propaganda. Há duas possibilidades nesta área que 
podem se concretizar ainda neste ano", conta Bia. O outro caminho, claro, diz respeito à 
conquista de clientes dentro da própria MPM Propaganda. Recentemente, a agência foi 
contratada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para coordenar a campanha de 
candidatura do País à Copa do Mundo de 2014. A MPM - com toque de Nizan Guanaes - 
prepara um projeto que pretende mostrar a capacidade nacional de sediar a competição, por 
meio de um "caderno de intenções" a ser à Fifa. Concorrendo com a Colômbia, o Brasil precisa 
entregar esse material até o fim de julho. O país escolhido será anunciado até o fim de 2007.  



 
Nos últimos meses, a MPM também ganhou espaço entre os comentários do mercado 
publicitário, por ter sido a agência responsável pelo lançamento da Rádio SulAmérica Trânsito 
92,1 FM, dedicada exclusivamente à cobertura do trânsito da capital paulista. O projeto é uma 
parceria entre o cliente da casa, a SulAmérica, e o Grupo Bandeirantes de Comunicação. A 
iniciativa coloca em prática o discurso de algumas agências, de que comunicação não envolve 
apenas propaganda, mas idéias aplicadas em diversos meios, as quais possam trazer retorno 
para os clientes. "A rádio é um sucesso. Inclusive já consegue publicidade para se manter 
sozinha", diz Bia.  
 
Estrutura de força  
 
Nesta empreitada na MPM, Bia Aydar não caminha só. Trabalha ao lado dos sócios Fernanda 
Nigro, irmã e diretora financeira, Daniel Chalfon, diretor de mídia, Marcelo Passos, diretor de 
atendimento e operações, Aaron Sutton, diretor de criação, e Rui Rodrigues, VP de 
planejamento. Não é sócio, mas também é bastante citado por Bia Aydar nos trabalhos da 
MPM, o diretor administrativo Ubiratan Ortega.  
 
Bia diz que se soubesse das dificuldades em tocar uma agência não teria aceito a proposta de 
Nizan. Cita o preconceito que ainda existe num universo onde a maioria dos criativos é 
formada por homens. "No começo, nem me davam atenção. Achavam que eu era 'laranja' de 
Nizan", relembra Bia, ao citar o publicitário de quem é grande amiga.  
 
A empresária conta que de sua experiência em eventos ela trouxe não exatamente o 
perfeccionismo, mas a agilidade. "Com eventos há uma única chance de dar certo", explica 
Bia, para quem três horas de sono por noite são suficientes. "Mandei construir banheiro e sofá 
confortável. Agora é que não saio daqui", brinca a presidente da MPM.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 mar. 2007.  Comunicação, p. C8. 
 


