
'Nossa Hollywood está aqui pronta, é só investir' 
Nizan Guanaes 
por Tatiana Furtado 
 
Sócio do Grupo ABC, holding com 14 empresas que atuam na área de publicidade, marketing, 
conteúdo, entre outros negócios, o publicitário Nizan Guanaes aposta no Rio de Janeiro. 
Definindo a cidade como a "cara do Brasil lá fora", o baiano acredita no potencial da cidade, 
impulsionado entre outros fatores pelos novos campos de petróleo. Daí os investimentos 
recentes em cultura, como os shows de Roberto Carlos e Caetano Veloso e João Gilberto, 
eventos de moda e a esperada corrida de US$ 1 milhão da Stock Car, domingo, no Autódromo 
de Jacarepaguá, que pretende ser o equivalente às 500 Milhas de Indianápolis. Ao todo, o grupo 
investirá na cidade R$ 20 milhões este ano. 
 
O GLOBO: Porque a escolha do Rio para os seus últimos investimentos, como a Corrida 
do US$ 1 milhão da Stock Car?  
 
Nizan Guanaes: O Brasil e o Rio de Janeiro melhoraram muito nos últimos anos e isso, 
conseqüentemente, atrai os investimentos. Por que investir no Rio? Onde estão as plataformas 
de petróleo, a camada de pré-sal, quem é a cara do Brasil lá fora? Estudos mostram que aqui é 
um dos principais locais de crescimento do país. Acho que o Rio está bom-bando e vai bombar 
cada vez mais. Eu acredito nisso. A nossa Hollywood está aqui pronta, é hora de investir. 
 
E de que forma aproveitar este momento do Rio de Janeiro para investir?  
 
Nizan Guanaes: O Rio de Janeiro precisa de um calendário de eventos sistemático. Mas de 
conselhos, a Prefeitura, o Estado e o Governo Federal estão cheios. O país como um todo precisa 
de empresários que peguem as tarefas e que implantem as coisas, mesmo sabendo que não são 
nem os donos da verdade, nem do Estado, nem da Prefeitura, nem da União. O Brasil vive um 
momento econômico muito forte. Este é o momento de levarmos as marcas brasileiras lá para 
fora e de atrairmos eventos e dinheiro para o Brasil. Não sou político, não faço isso por bom-
mocismo, não concorro a nada, mas estou fazendo isso como empresário, que enxerga as 
possibilidades. Meu projeto é que o Rio de Janeiro seja o centro das atenções de janeiro a 
dezembro. 
 
Em que setores o grupo vem investindo, qual o potencial da cidade nessas áreas?  
 
Nizan Guanaes: Eu tenho feito investimentos sistemáticos em diversos eventos na cidade. Já 
promovi os shows que o Roberto Carlos e Caetano Veloso fizeram juntos, além do João Gilberto 
(todos nos últimos dias). Vou fazer a Stock Car agora e o Rio Summer (desfile de moda praia em 
novembro). Já estou me preparando para fazer um camarote do Rio Summer na Marquês de 
Sapucaí durante o Carnaval. Também me tornei sócio da academia A!Body Tech, com o 
Alexandre Accioly, uma outra marca forte que a cidade tem. Ao todo, até o final do ano 
investiremos R$ 20 milhões na cidade e ainda haverá a abertura de duas agências de 
comunicação. 
 
Além do automobilismo, a moda praia ê a sua outra aposta para o Rio? 
 
Nizan Guanaes: Quando tive a idéia do Rio Summer, todos os amigos da minha mulher que 
trabalham com moda disseram: evento de moda tem que ser no Rio. Eu não sou uma bala 
perdida, mas sim uma bala achada e vou acertar Miami. Não é possível que a cidade da moda 
praia seja lá, quando temos tudo isso aqui. Durante o evento, vamos lançar a campanha do Rio 
para patrimônio histórico e natural mundial. 
 
E a questão da segurança, amplamente divulgada pela imprensa, de que forma 
atrapalha? 
 
Nizan Guanaes: O carioca costuma falar mal sempre de si mesmo, a violência é sempre 
destacada. Mas quando Madonna vier se apresentar aqui, vão ter os mesmos problemas de 
segurança e as pessoas vão vir de qualquer maneira. Neste fim de semana, o Autódromo de 



Jacarepaguá estará lotado. Os hotéis da cidade estão cheios. Quando resolvemos trazer o Rio 
Summer, todo mundo quis participar, até empresários da 18 da Fórmula-1 e possui um grande 
potencial. Conseguimos o investimento da Sky de US$ 1 milhão para ser dona desta corrida. 
 
Qual a expectativa em torno da prova? 
 
Nizan Guanaes: Ano passado, 40 mil pessoas foram ao Autódromo de Jacarepaguá e agora 
esperamos mais, pois já temos todos os camarotes vendidos. A idéia é transformar esta prova 
em algo semelhante ao que é as 500 milhas de Indianápolis para os Estados Unidos (a prova 
americana também dá US$ 1 milhão de prêmio), mas com o mesmo glamour do GP de Mônaco 
da Fórmula-1. 
 
O que a prova terá para atrair o público e os próprios participantes? 
 
Nizan Guanaes: Realizamos algumas mudanças para tornar a corrida mais atraente, com a 
duração de 1h15m, com 25 minutos a mais do que as outras provas, troca de pneus e duas para 
abastecimento. Os 34 pilotos brigarão para se tornar o mais novo milionário e o campeão 
receberá um anel assinado pelo joalheiro Antônio Bernardo, como acontece com os vencedores 
das 500 milhas. 
 
Para os próximos anos, quais as novidades da categoria? 
 
Nizan Guanaes: Queremos que a corrida de um milhão seja parte do calendário da competição. 
Mas os pilotos já querem o prêmio em euros (rindo)... A Stock Car é a segunda maior 
competição da América Latina, por isso nosso objetivo é nos expandir cada vez mais para outros 
países, além da prova na Argentina. Estamos lançando agora um álbum de figurinhas com os 
pilotos, pois é assim que vamos formar os ídolos. Para o ano que vem, vamos lançar games e 
jogos.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 ago. 2008. Economia, p. 42. 


