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Presidência será dividida
pelos sócios Sérgio Gordilho
e Marcio Santoro

O publicitário Nizan Guanaes,
que fundou a holding nacional
de publicidade ABC — controla-
dora de agências de propaganda
como Africa, Loducca.MPM e
DM9DDB, anunciou ontem a fi-
nalização de um processo de
desligamento do dia a dia dos
seus negócios no Brasil. O obje-
tivo foi atingido transformando
os sócios Sérgio Gordilho (da
área de criação) e Marcio Santo-
ro (da área de atendimento e
gestão) na dupla responsável
pela direção da Africa, agência
de propaganda da cerveja Brah-
ma e da montadora de veículos
Mitsubishi. Trata-se de um mo-
delo de comando similar ao de
agências como Lew,Lara e Al-
mapBBDO. “Esses dois vão via-
bilizar que eu fique de jeans”,
afirma Guanaes. Antes desse
movimento, o empresário já ti-
nha nomeado os sócios Guga
Valente e Paulo Queiroz como
dupla responsável pela gestão
direta da holding ABC.

Guanaes afirma que conti-
nuará presente nas grandes de-
cisões relacionadas ao negócio e
assumirá um papel de supervi-
sor das operações garantindo a
manutenção da cultura empre-
sarial do grupo. Mas esta atua-
ção se dará, na maioria dos ca-
sos, a distância. Conforme

anunciou no ano passado, o ABC
prevê concluir ainda em 2010 a
construção de uma sede em
Nova York — a partir da qual
poderá fazer publicidade inter-
nacional de empresas como a
mineradora brasileira Vale — e
na qual reunirá operações de
suas agências americanas: a Pe-
reira O’Dell e a Dojo. Nizan terá
uma sala com aparelho de video
conferência para acompanhar
decisões no Brasil. “Acredito no
ensino a distância.”

Com esse passo, o publicitá-
rio caminha para ampliar seus
negócios em âmbito global. Nos
últimos tempos, tem se preocu-
pado em participar dos princi-
pais eventos da economia global
e em costurar relacionamentos
com empresas com atuação no
exterior. Faz parte da meta de
Guanaes abrir o capital da sua
empresa em 2011. Mas o proces-
so precisa ser tocado com um
certo cuidado. O Grupo ABC
somou receitas de R$ 420 mi-
lhões em 2009, conforme afir-
mou Guga Valente no final do
ano passado. A Africa é a prin-
cipal operação da holding e res-
ponde por algo em torno de 25%
deste valor, segundo a vice-
presidente da agência, Olivia
Machado. Quando questionado
se passaria a ter um perfil mais
de investidor do que de admi-
nistrador, Guanaes respondeu:
“Sou investidor até fazendo
churrasco”. ■ R.B.N.

“Esses dois (os sócios
Sergio Gordilho
e Marcio Santoro)
vão viabilizar que
eu fique de jeans”

Nizan Guanaes,
presidente do conselho

admistrativo do grupo ABC

da liderança
para compensar perdas de 2010

TELEFONIA

Samsung quer parceria com empresas
de mídia para levar conteúdo a celulares
Às vésperas de lançar mais um smartphone com o sistema operacional
Android, a Samsung afirma que está à procura de parcerias com grandes
empresas de mídia para permitir acesso a filmes, programas de televisão
e livros eletrônicos em seus aparelhos. O chefe do setor de celulares da
empresa, JK Shin, disse em discurso no CTIA, evento anual da indústria,
que o novo aparelho, o Galaxy S, chegará às lojas nos EUA ainda este ano.

EXPANSÃO

América Móvil reitera intenção
de se consolidar no Brasil
Em comunicado enviado à Bolsa de Valores dos Estados Unidos
(SEC, na sigla em inglês), a América Móvil declarou que busca “uma
maior consolidação nos mercados brasileiro e argentino, dependendo
dos termos e condições”. O grupo opera em 18 países no continente.
O Brasil, onde tem a Claro, é considerado o segundo maior mercado
da companhia, atrás apenas do México, com 44,4 milhões de clientes.

Divulgação

Divulgação

Nizan repassa comando
da agência Africa

Mesmo afastado do dia a dia,
publicitário diz que vai

participar das decisões mais
importantes do grupo ABC

José Patrício/AE

Por enquanto, não há nenhum
sinal de que o contrato entre
Casas Bahia e Y&R em torno da
prestação de serviços de
propaganda será alterado. O
mercado de propaganda espera
algum movimento da empresa
como resultado da fusão de
operação com o Ponto Frio neste
ano, que por sua vez já havia sido
adquirido, em 2009, pelo Pão de
Açúcar. Esta reorganização pode
ser pertinente porque o Pão
de Açúcar tem uma agência

de publicidade própria a P.A
Publicidade. Mas, segundo
Marcos Quintela, presidente da
Y&R, está tudo normal com seu
cliente. “Já estamos envolvidos
com o Dia das Mães”, afirma. Um
executivo do Ponto Frio informa
que “o trabalho com a DM9DDB
[responsável pela publicidade
do Ponto Frio] também
continua normal”. Os planos
resultantes do acordo de fusão
com a Casas Bahia estão
sendo tocados em sigilo. R.B.N

Y&R segue normalmente com Casas Bahia
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