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Desocupado
em Nova York

Há pouco tempo, em mais uma de suas atitudes
surpreendentes, Nizan Guanaes anunciou que estava
de mudança para Nova York. Por ser dono de um
dos maiores empreendimentos de comunicação no
Brasil, o Grupo ABC, num primeiro momento ficou
a impressão de que ele estava dando o grande passo
para a internaciofíalização de seus negócios. Afinal,
nunca escondeu que pretende fazer IPO (oferta pública
de ações) do Grupo ABC na Bolsa de Nova York.
Mas não é esse o motivo.Workaholic assumido, ele
deixou todos mais boquiabertos ainda quando disse que
seu objetivo lá é... ficar desocupado. Nesta entrevista,
dada rapidamente por telefone pouco antes de embarcar
para Nova York para participar do Clinton Global
Iniciative (encontro internacional de responsabilidade
social e ambiental promovido pelo ex-presidente
dos Estados Unidos Bill Clinton e que reuniu cerca
de 50 líderes globais), ele explica .por que, só assim,
desocupado, conseguirá deixar o Grupo ABC mais
próximo do que de mais inovador acontece no mundo.
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A sua mudança para Nova York significa

o IPO do Grupo ABC se aproximando?

Não. Significa que o Grupo ABC está internacionalizando seu

pensamento para que algum dia ele possa ter o tamanho para

fazer o IPO, que ele hoje não tem. Esse grupo precisa ganhar

volume, precisa dobrar de tamanho para poder fazer IPO.

Hoje temos uma receita em torno de R$ 400 milhões. Quando

chegarmos aos R$ 800 milhões, aí sim, faremos IPO.

Numa entrevista recente para o jornal Folha de S.

Paulo você disse que quer elevar o ABC à condição

de nono grupo do mundo porque o Brasil é a nona

economia global. Foi só uma força de expressão ou é

um cálculo baseado em oportunidades à vista?

É um cálculo do tamanho que é possível chegar de acordo

com o trabalho que desenvolvemos hoje. Essa nona posição é

a classificação que poderemos chegar segundo o que avaliamos

com a nossa consultoria, a INDG.

Na mesma entrevista, você diz que irá ficar mais

perto do "Brasil internacional que é um competidor

global". Que aspectos desse fenômeno o atraem no

sentido de trazer negócios para o seu grupo?

Eu não estou indo para lá para pegar cliente. O que acontece é

que o Brasil precisa de empresas internacionais, com pensamento

internacional. E Nova York é a meca do consumo, das tendências,

do que de mais inovador acontece no mundo. Da mesma forma

que as cidades antigamente se organizavam na beira dos mares e

rios para ter facilidade de comunicação eu vou para lá pelo mesmo

motivo. Então eu vou estar lá observando, estabelecendo contatos,

criando uma network com o mundo todo. Nova York é o meeting

point do mundo.

Existe um prazo para a sua estada em Nova York?

Não. Ficarei 15 dias lá e depois outros 15 aqui.

Como você comandará os negócios no

Brasil enquanto estiver fora?

Blackberry.

Haverá um escritório do ABC lá?

Não, pois trabalharei no sistema home office.

Nizan no encontro promovido
pelo ex-presidente americano

Bill Clinton, o Clinton Global
Initiative (CGI) Annual

Meeting. Chefes de Estado, ex-
poentes políticos, dirigentes de

organismos internacionais, CEOs de
algumas das maiores empresas do
mundo e diretores das ONGs mais

atuantes estiveram presentes
no fórum, encerrado dia 22 de

setembro. O Grupo ABC, do Brasil,
além de patrocinador e parceiro

da CGI,faz parte do comitê que,
agora em outubro, lança programa

mundial pelo fim da violência
sexual contra meninas e mulheres.

Na foto, Nizan, que é fundador e

presidente do Conselho, subiu ao
palco na plenária final do fórum,

chamado pelo ex-presidente, para a
apresentação do projeto.Também

foram chamados ao palco os outros

integrantes do grupo de trabalho,
representando a ONU, a

Organização Mundial da Saúde
e a CDC (Center for Disease

Control) do governo Obama.

Você diz que também ficará "desocupado" lá

fora para poder observar o futuro, e que foi

aconselhado a agir assim por John Kao.

Quem é ele e qual a relação de vocês?

John Kao é um consultor americano que hoje em dia é o

guru da inovação, e é meu guru. Ele recentemente deu um

seminário para o Grupo ABC, mas a partir do ano que vem

ele terá uma relação mais constante conosco. Como já disse,

eu vou estar lá avaliando tendências, trocando informações.

A revista Advertising Age, recentemente, elegeu a P&O'D

(agência do Grupo ABC nos Estados Unidos, comandada

pelo publicitário PJ Pereira) como a Agência do Ano da

Costa Oeste. Eu vou pegar o que eles estão fazendo, o que os

fez chegar a essa posição de destaque, e levar para as nossas



outras agências. Vou centralizar essas
informações.

Nova York é o centro do mundo dos

negócios e também o epicentro da

crise mundial. Não seria, portanto,

este o momento certo para estar lá,

já que, como muitos gurus pregam,

crise também é sinônimo de

oportunidade?

Sem dúvida nenhuma. O Brasil
conseguiu se sair bem na crise, mostrando

responsabilidade. Agora chegou o momento

de nós colhermos as oportunidades.

Já dá para fazer um balanço de

2009 do Grupo ABC?

Ainda é cedo, pois o último trimestre do ano

vai ser fundamental para fechar o balanço.

E uma previsão para o

ano que vem?

Céu de brigadeiro com Copa do Mundo,
eleições e crise chegando ao fim.

Em sua opinião, o que de

mais importante aconteceu na

propaganda este ano?

O crescimento da propaganda digital.
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