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O grupo ABC, que hoje ocupa a
20ª posição no ranking das
maiores empresas de comunica-
ção do mundo, planeja encurtar
a distância com os primeiros nos
próximos seis anos. A posição
almejada é a 9ª do ranking. Se-
gundo Nizan Guanaes, presiden-
te do conselho administrativo, o
momento é favorável para esses
planos. “Desde 2002, quando
criamos o grupo, crescemos
1.000%. Agora, com os holofo-
tes virados para o Brasil, e com
os dois maiores eventos esporti-
vos mundiais sediados aqui,
acreditamos que vamos alcançar
a meta”, afirma o empresário.

A empresa não revela seu fa-
turamento mas diz que a receita,
soma do valor mantido em caixa
e do repassado para as mídias,
terminou o seu primeiro ano de
atuação com R$ 51 milhões. Sete
anos depois, em 2009, a receita
do grupo atingiu R$ 551 milhões.
Para garantir o crescimento es-
perado por Guanaes, o grupo se
tornou sócio majoritário de 15
das 16 empresas que fazem parte
de seu portfólio. A única que
ainda não é controlada pelo ABC
é a DM9DDB, que tem como só-
cio majoritário o grupo ameri-
cano DDB Worldwide.

A aquisição majoritária da
B/Ferraz provocou mudanças
na organização do grupo ABC. O
ex-diretor e fundador da B/Fer-
raz, Bazinho Ferraz, deixa o
controle da agência para se tor-
nar sócio do grupo e responsá-
vel pela parte de gerenciamento
de marcas do ABC. As empresas
de gerenciamento de marcas
respondem por 40% do fatura-
mento de todo o grupo. A área
passará por uma expansão. A
B/Ferraz terá escritórios em
Brasília e Belo Horizonte. As re-
giões Sul, Norte e Nordeste do
país também estão nos planos
de expansão da agência.

Outro investimento feito pelo
grupo foi a compra da ReUni-
non, agência brasileira especia-
lizada em marketing esportivo.
Responsável por megaeventos
nacionais e internacionais como
a Formula Indy, X-Games e
Campeonato Mundial de Vôlei, a
empresa acaba de abrir uma sede

em Miami. A iniciativa mostra,
segundo Guanaes, a preocupa-
ção do grupo em atender empre-
sas estrangeiras que investem
em eventos no Brasil. Também
com foco em clientes interna-
cionais, a Pereira & O’Dell, que
foi eleita em 2009 a melhor
agência da Califórnia, e este ano
a melhor agência butique dos
Estados Unidos pelo Advertising
Age, foi comprada pelo grupo e
se prepara para abrir um escritó-
rio em Nova York.

Os investimentos no exterior
são expressivos, mas Guanaes
afirma que a prioridade é o mer-
cado interno. “Não vamos deixar
de investir no Brasil, que é o nosso

foco de crescimento, mas é claro
que não deixaremos de atender
clientes externos que queiram in-
vestir no país”, afirma.

O grupo ainda comprou este
ano a Rede 106, agência carioca
focada em publicidade digital.
“Queremos crescer também no
Rio de Janeiro, que passou a ser
um mercado estratégico”, afir-
ma o empresário. Para os próxi-
mos anos, Guga Valente, CEO do
grupo, afirma que assim como
investiram R$ 100 milhões nos
últimos anos, a meta é continuar
crescendo. Sobre uma possível
abertura de capital para capita-
lizar o grupo ABC, Valente afir-
mou ainda não ser necessário. ■

SOFTWARE

Asel-Tech fornece sistema para detectar
vazamento de petróleo
O Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia
da USP/São Carlos (SP) desenvolveu um sistema capaz de detectar
vazamento em dutos das petrolíferas. A tecnologia criada pela Asel-Tech
teve parceria da USP e recebeu apoio da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). A empresa fornece para a
Petrobras e exporta o software para o Equador, Chile e Arábia Saudita.

TELEMARKETING

La Vie quer crescer 40% com treinamento
para centrais de atendimento
A La Vie, empresa especializada em treinar centrais de atendimento
ao cliente, telemarketing, call center e contact center espera crescer
40% até 2011 oferecendo serviços que custam cerca de R$ 230 por hora.
Até o momento, a La Vie treinou cerca de 700 funcionários de
aproximadamente 50 empresas como aTeleperformance, Construtora
Andrade Gutierrez e Grupo Qualicorp.

Henrique Manreza

Grupo ABC planeja entrar na lista das
10 maiores de comunicação no mundo

Investimentos
no exterior são
expressivos.
Nizan Guanaes
afirma, porém,
que o foco do
grupo é crescer
internamente

Maior holding do setor da América Latina, comandada por Nizan Guanaes, cresceu 1.000% em sete anos de atuação

RESULTADO

R$ 551 mi
Foi a receita da empresa em
2009. Na receita de agências
de publicidade, é computado
o valor destinado pelos clientes
ao pagamento de campanhas.

REPRESENTATIVIDADE

40%
De toda a receita do grupo
ABC vem de gerenciamento
de marcas. A empresa conta
com sete agências atuando
na área, entre elas a B/Ferraz.

Murillo Constantino

Nizan Guanaes : “No momento, não estamos pensando
em comprar mais nenhuma empresa, mas não posso
negar que sempre crescemos de olho no mercado”

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 31.
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