
• O publicitário Nizan Gua-
naes, sócio do Grupo ABC, 
não esconde a dificuldade de 
se anunciar na internet. Em 
conversa com o GLOBO du-
rante o 31- Congresso Bra-
sileiro dos Fundos de Pensão, 
realizado pela Assoc iação 
Brasileira das Entidades Fe-
chadas de Previdencia Com-
plementar (Abrapp) esta se-
mana em Pernambuco, Gua-
naes diz que é difícil medir o 
real impacto das campanhas 
no mundo on-line. 

Bruno Rosa* 

OLINDA. 

0 GLOBO: De que forma as 
empresas devem se posicionar 
nas redes sociais? 
NIZAN GUANAES: As redes 
sociais estão com tudo, mas 
elas não têm uma regra fixa. 
Hoje, todo mundo está nas re-
des sociais. Não se pode ficar 
indiferente. Hoje, algumas 
grandes companhias não pre-
cisam anunciar, apenas se co-
municar. Na internet, isso ga-
nha muita força. Ou seja, tem 
que se levar conteúdo. Tem 
que se estabelecer relaciona-
mento, e não só ofertas. 0 Twit-
ter, por exemplo, é uma fer-
ramenta fundamental. As mu-
danças mostram que o que as 
pessoas querem é se relacio-
nar. Por isso, mudamos o nosso 
site oficial, que nada mais é que 
o nosso perfil no Facebook. 

• Com celular e tablets, o con-
sumo de informação tende a 
mudar? 
GUANAES: Hoje, todo mundo 
tem celular. Mas não importa 
qual será a mídia, seja ela TV, 
internet, jornal ou celular e 
tablet, as pessoas vão con-
sumir informações em todos 
esses canais. A geração "Y", 
por exemplo, vê o jogo na TV, 
lê as notícias na internet, no 
rádio e no jornal, além de in-
teragir no celular. É isso que 
acontece. Há uma interação 
entre todos esses meios. As 
pessoas não abandonam um 
canal de mídia pelo outro. A 
internet está difundindo a lei-
tura e a escrita. Mas as pes-
soas já sabem que não se pode 
comer tudo o que sai na in-
ternet. A fonte é crucial, e é por 
isso que vemos a digitalização 
de grandes marcas, como as 
empresas de comunicação. 

• O grupo ABC vai vender 
parte da empresa para algum 
grupo estrangeiro, como tem 
se especulado? 
GUANAES: Não vamos ven-
der. As pessoas não enten-
deram isso ainda. Também 
não pretendemos abrir ca-
pital. Somos brasileiros e va-
mos continuar crescendo. E 
estar no Rio, por exemplo, é 
essencial. Por isso, estamos 
f a z e n d o m u i t a s c o i s a s . 
Quem não quer estar na Ci-
dade Olímpica? 

• Qual será o crescimento do 
país este ano? 
GUANAES: A economia deve 
crescer 7,5% este ano, o terceiro 
maior crescimento no mundo. É 
uma oportunidade que a gente 
não pode perder. • 

(*) O repórter viajou a convite da 
Abrapp 

• LOS ANGELES. A Nokia anun-
ciou ontem que algumas uni-
dades de sua linha de smart-
phones N8, o produto mais 
sofisticado da empresa, fo-
ram vendidas com um defeito 
de energia que faz os apa-
relhos desligarem sozinhos. 
0 sucesso do N8, o primeiro 
desafio da Nokia ao iPhone, é 
visto como crucial para as 
margens de lucros da finlan-
desa no trimestre. 

Niklas Savander, vice-presi-
dente de vendas da Nokia, in-
formou que "algumas unidades 
do N8" estavam desligando so-
zinhas. E, pior, não podem ser 
religadas depois do defeito. 

Um porta-voz anunciou que 
a falha se deve a um problema 
de produção que já foi cor-
rigido. Ele não informou um 
número preciso de aparelhos 
com problemas. 

Text Box
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