
"O Rio de Janeiro é uma marca fantástica" 
Ludmilla Totinick 
 
Se depender do publicitário e empresário Nizan Guanaes, o Rio de Janeiro vai se tornar uma 
referência nacional em eventos e vai mobilizar gente do País inteiro. Segundo ele, "a cidade 
vai voltar a bombar". O executivo tem feito investimentos sistemáticos em diversos eventos no 
Rio, e até o fim do ano serão investidos mais de R$ 20 milhões. Já promoveu os shows de 
Roberto Carlos e Caetano Veloso juntos, além do de João Gilberto, realizado recentemente. Há 
também a Stock Car, que teve ontem a Corrida do Milhão realizada em Jacarépagua, e o Rio 
Summer, desfile de moda praia, que acontece ainda este ano e que já tem cerca de 80% dos 
patrocinadores confirmados.  
 
Para o empreendedor, que já foi redator, dono de agência e agora é um dos sócios do Grupo 
ABC (Advertising, Branding Services e Content) a violência no Rio de Janeiro não é obstáculo. 
Ele diz acreditar no potencial fortíssimo da cidade, que não precisa mudar nada, só o 
comportamento. "O carioca precisa é perder a mania de reclamar", afirma.  
 
Gazeta Mercantil - O Rio é uma boa marca para investimentos?  
 
É uma marca que você só precisa soprar e dar uma polidinha. É fantástica. Você conhece um 
lugar melhor para fazer um evento? Vamos investir nela para ganhar dinheiro, pois acho que é 
um mercado que está aberto. E apostaremos nele.  
 
Gazeta Mercantil - A violência não atrapalha?  
 
Vocês cariocas têm mania de falar da violência o tempo todo. Esse é o problema. 
Decididamente, isso não vai ajudar a cidade. É preciso lembrar as coisas boas que acontecem 
aqui e dão muito certo. O Rio de Janeiro fez os Jogos Pan-Americanos e fez muito bem, 
também teve o show dos Rolling Stones e deu tudo certo. A Madonna já esteve aqui. O 
carnaval acontece todos os anos e reúne milhões de pessoas. Problemas existem em todas as 
cidades do mundo. Olha essa paisagem, olha a praia, essa cidade é maravilhosa. Acho que a 
violência no Rio é muito localizada lamentavelmente nas favelas.  
 
Gazeta Mercantil - É preciso mudar alguma coisa?  
 
Nada. Não tem de mudar nada. Nós é que temos de mudar, parar de reclamar. Uma mudança 
de postura, uma mudança de atitude. A cidade vai bombar outra vez. Os hotéis vão ficar 
cheios novamente. Os negócios vão crescer, aumentarão a cada ano.  
 
Gazeta Mercantil - O risco é menor quando um evento é associado ao nome Nizan 
Guanaes ?  
 
Não. O risco é o mesmo. Eu luto, trabalho. No caso da Stock Car, quem na realidade organiza 
o evento é quem entende do assunto. É o Carlos Col da Vicar. O meu objetivo, como eu disse, 
é promover. Mas toda a parte técnica fica com o Carlos, que conhece isso há anos. Ele é ex-
piloto.  
 
Gazeta Mercantil - Qual é o seu objetivo?  
 
É criar uma plataforma nacional de eventos por todo o País. Eu faço o carnaval da Bahia. 
Tenho o X Games em São Paulo, que é o segundo maior evento de esportes radicais do 
mundo. Além da Stock Car e da Rio Summer, além dos shows de Bossa Nova. Mas boa parte 
desses eventos vão acontecer no Rio e em Salvador, que são cidades com vocação fortíssima.  
 
Gazeta Mercantil - Você ainda participa da criação de campanhas? Como funciona o 
Grupo ABC?  
 
Ainda sim, mas cada vez mais fico com o planejamento estratégico. O Grupo ABC , criado em 
2002, é uma holding de comunicação. Inicialmente foi fundado por João Augusto Valente, 



Nizan Guanaes e Banco Icatú. O grupo também mudou a posição acionária. Em 2007, o fundo 
de investimentos Gávea, capitaneado pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, 
tornou-se sócio do grupo, que mudou de nome e deu novo passo para o processo de 
internacionalização. O grupo conta com 14 empresas, mais de 140 clientes e cerca de 1,4 mil 
colaboradores.  
 
Gazeta Mercantil - Você vai trabalhar em alguma campanha política?  
 
Não, detesto. Não emagreci 60 quilos para ficar em cima do muro. Sou empresário, hoje mais 
do que publicitário, sou um empresário. Tenho um grupo que é o 21º do mundo, tenho 1,4 
colaboradores. A gente não tem um lado, não toma partido. Minhas agências são 
completamente separadas. África, MPM, DM9DDB, Loducca concorrem entre si. Não me meto, 
não tenho vocação. Acho que o raciocínio empresarial é completamente diferente do político. O 
político é de construir consenso. E o empresarial precisa executar, fazer, e esse é o meu 
objetivo. No Rio de Janeiro a bola fica quicando o tempo todo. No show do Caetano Veloso e 
Roberto Carlos, no Theatro Municipal, você não sabia se olhava para a platéia ou para o palco, 
porque era um verdadeiro show.  
 
Gazeta Mercantil - Qual sua avaliação sobre o mercado publicitário carioca?  
 
Detesto a expressão mercado carioca. O mercado aqui não é carioca, o Rio é uma cidade 
mundial. Por que o nome do jornal é Jornal do Brasil? Por que as empresas do Rio só têm de 
ficar pensando no mercado do Rio se existe avião, internet. O Rio tem empresas de design que 
são nacionais. As agências do Rio que se destacaram foram aquelas que se posicionaram 
nacionalmente. Quero fazer aqui eventos nacionais, não quero fazer eventos para o Rio de 
Janeiro. Os eventos serão a partir do Rio de Janeiro para o Brasil e para o mundo. Claro que 
isso parece megalomaníaco, mas dá só uma olhada para aquilo ali (Morro Dois Irmãos). É 
pequeno? Então, vamos sonhar na proporção da geografia da cidade. A cidade só tem coisa 
grande, por isso vamos pensar grande.  
 
Gazeta Mercantil - O mercado publicitário nacional está bem?  
 
Sim, falta mão-de-obra. A economia aquecida favorece o setor. Lotado de petróleo, o Rio atrai 
cada vez mais investidores de fora. O Brasil vive um momento excelente para se lançar ao 
mercado internacional. Olha esse hotel. Você já viu os preços? Não são baratos. E está tudo 
lotado. Daí você vai me perguntar se todos estão lotados? Tem um monte de hotel que está 
vazio. Mas qual o diferencial que esse tem? Qualidade do serviço entre outras coisas. Para isso 
tem de construir e também acreditar.  
 
Gazeta Mercantil - Qual sua projeção para o mercado daqui a 10 anos?  
 
O Brasil vai estar entre as maiores economias do mundo. Agora a gente tem de expandir para 
fazer tudo. Por que você acha que hoje meu grupo está entre as mais diversas áreas? Acabei 
de comprar uma empresa de internet em São Francisco (EUA).  
 
Gazeta Mercantil - Foi fácil se tornar um empresário?  
 
Venho de um mercado, embora criativo, muito tradicional do ponto de vista de gestão. No iG, 
conheci um monte de gente. Aprendi disciplina, uma coisa que eu não tinha, e capacidade de 
gestão. Então, revi e comecei a pensar em oportunidades de negócios.  
 
Gazeta Mercantil - Falta estilo empreendedor ao brasileiro?  
 
Não, acho que o brasileiro é muito empreendedor. O que havia antes eram condições muito 
duras para se conseguirem as coisas. Agora há no Brasil um terreno altamente favorável ao 
empreendedorismo. E nosso papel é divulgar isso. O amor pelo trabalho, por estudar, por 
fazer. Não havia essa correlação entre o sujeito trabalhar e ficar rico. E o empreendedor é 
aquele sujeito que ganhou dinheiro mas continua trabalhando e criando porque sabe que 
aquilo contribui para a sociedade e o País.  



 
Gazeta Mercantil - O governo dá condições ao empresário brasileiro?  
 
Acho que a economia brasileira vive um grande momento e a gente tem que aproveitar. E 
outra coisa, temos que parar com essa coisa de ficar chorando e esperando sempre as 
condições do governo. Quem fica esperando eternamente o momento certo nunca vai ter esse 
momento. Tem que meter a cara. É melhor aproximadamente agora do que exatamente 
nunca.  
 
Gazeta Mercantil - Você irá para Nova York divulgar o Rio Summer?  
 
Vou em setembro vender o Rio Summer lá, embora a meta de patrocinadores já ter chegado 
aos 80%. O evento já é um sucesso do ponto de vista comercial.  
Gazeta Mercantil - Você está satisfeito?A minha grande questão sempre foi dar retorno ao 
patrocinador. Evento é uma coisa muito boa, mas você tem de ter visibilidade. Hoje um dos 
patrocinadores veio comigo de São Paulo para ver o hotel e decidir como eles podem mostrar a 
marca.  
 
Gazeta Mercantil - É restrito ao mercado interno?  
 
Nós vamos trazer 100 compradores do mundo inteiro. O hotel Fasano foi fechado para isso. As 
tendas vão ser no Forte de Copacabana, e na abertura haverá um show do Caetano Veloso.  
 
Gazeta Mercantil - Qual é o objetivo do Rio Summer e qual o investimento?  
 
Serão as maiores marcas nacionais. O evento é para tornar o Rio a capital da moda praia no 
mundo. Com todo respeito que eu tenho a Miami (EUA), mas não é possível que ela seja a 
capital da moda praia. O Rio é dono desse imaginário e a gente deve dar a ele esse tributo. 
Está orçado em R$ 10 milhões.  
 
Gazeta Mercantil - Você é um homem vaidoso?  
 
Não. Minha mulher compra as minhas roupas. Sou vaidoso profissionalmente e só pelas coisas 
que sei. As coisas que não sei eu ouço e corro atrás. Falta de vaidade é ser irredutível. A 
pessoa que se ferra só para ter razão realmente não tem vaidade nenhuma.  
 
Gazeta Mercantil - Quais são seus hábitos?  
 
Tenho uma grande diversão que se chama trabalho. Isso não significa que eu sou um chato e 
que não consigo viver sem o celular. Quando viajo, vou curtir. Fim de semana, eu trabalho até 
meio-dia e depois vou curtir com amigos. Acredito num negócio chamado nizócio criativo, uma 
mistura de Nizan, ócio e negócio. Você pode trabalhar se divertindo e se divertir pensando em 
negócios.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 set. 2008, Comunicação, p. C5. 


