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Marketing Rivais nas urnas, publicitários revivem rixa com BrasilCel e BrT  
 
Adversários na campanha presidencial, os publicitários Duda Mendonça e Nizan Guanaes vão 
retomar a antiga rivalidade pelas mãos do mercado corporativo. De volta à propaganda de 
marcas, Duda, marqueteiro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e Nizan, do candidato tucano 
derrotado José Serra, enfrentam-se desta vez na telefonia móvel.  
 
No próximo dia 13, Nizan mostrará ao Brasil seu primeiro trabalho para a joint-venture BrasilCel, 
que une as operações Telefónica Móviles (Telefônica Celular), e Portugal Telecom (Telesp Celular). 
Nesse dia, um domingo, será lançada a marca "Vivo", que une as duas operações. As empresas 
confirmam a data, mas ainda tentam fazer segredo sobre o nome.  
 
Sem alarde, Duda está prestes a assinar um grande contrato com a Brasil Telecom (BrT), para 
cuidar da imagem das diversas marcas de telefonia móvel que a operadora tem nas regiões Sul, 
Centro-Oeste e Norte do país. Procurada, a BrT não comenta o assunto. O Valor apurou, porém, 
que a conta deverá ser oficializada em breve.  
 
Separados pela política, os dois publicitários baianos têm projetos muitos semelhantes de 
propaganda corporativa. Com sua nova agência, a Africa, Nizan defende um modelo de negócios 
enxuto, com até oito contas de grande porte. Começou bem: a Africa assumiu o relançamento da 
palha-de-aço Assolan e mantém no ar uma grande campanha institucional para o Itaú. No mês 
que vem, volta à mídia com a introdução da "Vivo".  
 
O modelo de Duda Mendonça difere pouco da agência concorrente. Quer volume semelhante de 
clientes, em segmentos que também interessam à Africa. Das oito contas, apenas duas seriam do 
setor público. A rivalidade é tão grande que há quem brinque que a agência de Duda poderia se 
chamar "Asia". "A idéia do Duda é usar sua experiência na área política, em que confiança é tudo, 
para despertar a admiração do público nas campanhas corporativas. Ele crê que é hora de 
construir a imagem da reputação das empresas", diz um amigo.  
 
Para Duda, os produtos hoje são quase commodities e podem ser modificados segundo o gosto do 
cliente. Por isso, cada vez mais a imagem da empresa - se é socialmente responsável, por 
exemplo - faz diferença.  
 
Para quem analisa o setor, o pequeno porte das duas agências e sua estrutura enxuta não será 
empecilho para a conquista de grandes contas. Tanto Duda quanto Nizan têm excelentes contatos 
e se impõem no mercado publicitário por suas carreiras. Na concorrência da "Vivo", por exemplo, 
Nizan, prestigiado pela cúpula da Telefónica, tirou do páreo agências do porte da Fischer América 
e DPZ.  
 
Já Duda tem tomado cuidados extras para evitar que sua volta ao mercado corporativo seja 
encarada como um facilitador para as empresas junto ao novo governo. Em entrevista recente ao 
"Meio & Mensagem", ele foi claro ao dizer que vende propaganda, e não lobby. Apesar disso, 
analistas ressaltam que o publicitário pode vir a ser criticado por pegar logo de cara uma conta 
relacionada ao Opportunity, que teve desentendimentos com os dirigentes petistas de fundos de 
pensão.  
 
Para contornar o "detalhe" operacional da falta de porte, os publicitários contarão com apoio de 
estruturas maiores. As agências envolvidas na BrasilCel continuam atendendo normalmente suas 
carteiras. Só a "cereja do bolo", a marca, ficou com Nizan.  
 



No caso de Duda, a Publicis Salles, que atende à malha fixa da BrT, estaria ajudando 
"informalmente" o publicitário, segundo fonte do setor de telefonia. A "parceria" contaria com a 
hábil costura, nos bastidores, de Mauro Salles, que também teria ajudado na aproximação entre 
Duda e o publicitário paulista Roberto Justus, que comanda no Brasil a multinacional Bates. Nesse 
projeto, o objetivo seria o de unir forças em um consórcio para disputar contas públicas no 
governo Lula. Discreto, Salles, que hoje se dedica à consultoria Interamericana (peça-chave no 
anúncio da criação da Ambev, em 1999) nega qualquer intervenção em favor de Duda com a 
Publicis Salles e Roberto Justus.  
 
Se na política Nizan brigou com um "produto" inferior - o "market share" de Serra jamais 
ultrapassou o de Lula na campanha - o mesmo não se repete na telefonia. Nizan sai com uma 
polpuda conta de abrangência nacional. Já Duda não tem à vista, ao menos por enquanto, a 
contrapartida da BrT de um projeto da mesma magnitude. Seu papel será o de gerenciar e 
integrar marcas como Amazônia Celular e Telemig Celular, entre outras.  
 
Embora tenham passado à opinião pública uma forte percepção de rivalidade, o mesmo não é 
propriamente verdadeiro no campo pessoal. Os publicitários se conhecem e se admiram há longa 
data. Nizan iniciou a carreira pelas mão de Duda, ainda em Salvador, na DM9 (o nome 
corresponde às iniciais do publicitário, mais um número "de sorte"). Quando decidiu abrir a 
própria agência, em São Paulo, no início dos anos 90, Nizan comprou a marca marca DM9 de 
Duda, que àquela altura havia migrado para o marketing político.  
 
A maior diferença entre ambos está no estilo. Nizan é mais dado a badalações, abre sua casa para 
revista de celebridades e faz de seu próprio casamento um evento de marketing. Duda prefere o 
sossego de uma pescaria.  
 
Além da Africa, Nizan acaba de abrir de uma nova agência, com a sigla MPM, que fez história na 
propaganda brasileira até a década de 80. A nova MPM pretende ser agressiva na conquista de 
contas públicas, o que deverá gerar novos "rounds" na queda-de-braço com Duda Mendonça.  
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