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O Grupo ABC de Comunicação, companhia brasileira que controla as agências DM9DDB, MPM, 
B/Ferraz e Tudo Eventos, entre outras, ingressa no mercado internacional por meio da abertura 
Pereira & O'' Dell (P&O''D), agência com sede em São Francisco (EUA). Com um investimento 
previsto de US$ 30 milhões pelos próximos três anos, a operação será comandada localmente 
pelo americano Andrew O'' Dell e pelo publicitário brasileiro PJ Pereira, sócios minoritários no 
negócio. Detalhes da divisão societária na companhia não são revelados. O Grupo ABC divulga 
apenas que é o sócio majoritário. O investimento total em novos negócios da holding é de US$ 
100 milhões.  
 
Essa é a primeira incursão internacional da holding nacional de agências. Primeira de uma série, 
afirma Nizan Guanaes, sócio do Grupo ABC ao lado de João Augusto Valente, Grupo Icatu, Sérgio 
Valente e Gávea Investimentos, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga. "Pretendemos 
levar essa nova agência para outros mercados. Quero que ela esteja em Amsterdan (Holanda), 
Londres ( Inglaterra), Barcelona ( Espanha) rapidamente. Nossa idéia é que seja nossa marca 
global", afirma Guanaes. O empresário esclarece, no entanto, que cada passo será cuidadoso e 
fruto de planejamento. "É nosso primeiro passo no exterior. Mas sempre fui muito cauteloso com 
qualquer expansão para outros mercados, até mesmo para fora de São Paulo. O posicionamento 
do grupo é do buscar mercados abaixo do Equador. É que, neste caso, surgiu a oportunidade de 
conseguirmos reunir capital, gestão e a oportunidade para ingressar naquele mercado", diz.  
 
No que se tange aos aspectos de gestão e oportunidade, Guanaes se refere a O'' Dell e, 
principalmente, a PJ Pereira, publicitário com trajetória na área digital nos EUA e Brasil, onde 
trabalhou como diretor de criação da DM9 junto com o próprio Nizan Guanaes. Pereira também é 
um dos fundadores da AgênciaClick, uma das principais empresas de mídia interativa no mercado 
brasileiro, fundada em 1999. Ex-presidente do júri da categoria de Cyber Lions, para trabalhos de 
internet, do Festival de Cannes, Pereira ocupava há até pouco tempo o posto de diretor de criação 
da agência de marketing digital AKQA, nos EUA. "A Pereira & O'' Dell é uma agência de 
propaganda, influenciada pela cultura digital. Afinal, esse é o mundo no qual os consumidores 
vivem atualmente", afirma Pereira, que trabalha em São Francisco desde o ano de 2004.  
 
Atuação  
 
"Nosso principal serviço são idéias. Idéias que podem virar conteúdo, novos produtos, filmes virais 
( que se propagam pela internet) e até mesmo campanhas publicitárias tradicionais", reforça o 
publicitário, que tem 34 anos.  
 
Embora o pontapé oficial da operação esteja previsto para o final do mês, a empresa já conta com 
alguns clientes, cujos nomes não são divulgados ainda. A equipe é formada por cerca de 10 
funcionários, além de colaboradores que darão suporte em áreas específicas, como estratégia de 
marca, desenvolvimento de sites e serviços de relações públicas.  
 
Além do Grupo ABC, outras organizações de comunicação brasileiras mantém projetos 
internacionais há algum tempo. Um dos principais casos é o do Grupo Totalcom, responsável por 
uma rede de agências, entre as quais Fischer América, que atua no Brasil, Argentina, Colômbia e 
Portugal. Outro caso é o DPZ. A agência brasileira, que hoje mantém como sócio o grupo Dentsu, 
do Japão, atua na Argentina e em outros países da América Latina.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 mar. 2008, Comunicação, p. C10. 


