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Grupo de Nizan
Guanaes investe
no Nordeste
Holding adquire a
agência Morya, de
olho na Copa de 2014

Paulo Justus
paulo.justus@sp.oglobo.com.br

● SÃO PAULO. O Grupo ABC,
holding de comunicação que
controla as agências de pu-
blicidade Africa, DM9DDB e
Loducca, anunciou ontem a
compra da agência baiana
Morya. Com 55 anos atua-
ção, a Morya está presente
em dez estados brasileiros,
com destaque para o Nor-
deste, e tem faturamento es-
timado em R$ 30 milhões
anuais. Embora tenha escri-
tórios em São Paulo e em
Porto Alegre, a aquisição é
estratégica para o ABC pela
presença na região cuja eco-
nomia mais se expande no
país, ou “num ritmo chinês”,
nas palavras do publicitário
Nizan Guanaes, presidente
do conselho do grupo.

— Estamos investindo on-
de o Brasil cresce como a
China, entendendo que há di-
ferenças regionais e sobre-
tudo uma enorme oportuni-
dade de negócios — disse
Guanaes.

A Morya conta com escri-
tórios na Bahia, em Pernam-
buco e na Paraíba, além de
parcerias em Alagoas, Ama-
zonas, Rio Grande do Norte,
Ceará e Goiás.

— Nos últimos cinco anos
crescemos 75% e temos in-
tenção de elevar ainda mais
esse ritmo com a associação
— disse Claudio Carvalho,
presidente da Morya.

Receita do grupo deve ser
de R$ 760 milhões este ano
O faturamento da agência

vai se somar às receitas de
R$ 760 milhões previstas pe-
lo grupo ABC para este ano.
Embora não tenha revelado o
valor do investimento, o
principal executivo do ABC,
Guga Valente, afirmou que o
controle da Morya foi de fato
adquirido. A gestão, no en-
tanto, vai continuar nas
mãos dos seus atuais exe-
cutivos.

— Nosso grupo tem agên-
cias sólidas, todas baseadas
em São Paulo, mas existe
hoje uma oportunidade de
crescimento nos mercados
regionais brasileiros, e sa-
bemos que é difícil para as
agências com sede nos Jar-
dins (bairro de São Paulo)
entender essas diferenças —
afirmou Valente.

Já Nizan ressaltou que o
negócio será uma ótima
oportunidade com vistas à
Copa do Mundo de 2014, por
causa da presença da Morya
em todas as cidades-sede da
competição no Nordeste.

— A Copa vai expandir os
negócios. Vamos permitir
que nossos clientes tenham
esse conhecimento à dispo-
sição, que possam identifi-
car qual é o melhor outdoor
para a Classe A em Caruaru,
se quiserem. ■

DIGITAL & MÍDIA

Flash estará fora de smartphones e tablets
Steve Jobs deve estar gargalhando no túmulo, dizem analistas, lembrando disputa com a Apple sobre o famigerado plug-in

● SAN JOSE, Califórnia. A Adobe
Systems anunciou que não vai
mais desenvolver o plug-in do
Flash para navegadores de ce-
lulares e tablets. O plug-in mo-
tivouháalgunsanosumabatalha
pública entre Adobe e Apple,
cujo cofundador Steve Jobs con-
siderava o Flash vulnerável, fe-
chado e consumidor voraz de
bateria. Usuários de iPhone e
iPad não conseguem visualizar
as imagens nos seus aparelhos.

Segundo a biografia de Jobs,
escrita por Walter Isaacson, o

real motivo para a implicância do
líder da Apple com o Flash era
um sentimento de vingança re-
montando há dez anos, quando a
Adobe se recusara a desenvolver
uma versão do programa Adobe
Premiere para o Macintosh.

Nesse contexto, a interrup-
ção do serviço do Flash dá,
tardiamente, razão a Jobs:

— Ele deve estar gargalhan-
do no túmulo — disse um ana-
lista.

O Flash é um software que
permite a criação de anima-

ções, vídeos e imagens para
sites da web. Para poder vi-
sualizar esse conteúdo no ce-
lular, o internauta precisa es-
tar navegando em um browser
com plug-in móvel do Flash.

Em comunicado, a Adobe in-
formou que passaria a focar no
HTML5, novo padrão que per-
mite a criação de conteúdo si-
milar ao do Flash mas cuja tec-
nologia não pertence à Adobe.

“O HTML5 é agora univer-
salmente oferecido em apare-
lhos portáteis, e, em alguns ca-

sos, exclusivamente. Isso faz do
HTML5 a melhor solução para
criação e exibição de conteúdo
em navegadores de plataformas
móveis”, escreveu Danny Wi-
nokur, vice-presidente e geren-
te-geral de desenvolvimento in-
terativo da Adobe.“Daqui para a
frente, nosso trabalho com o
Flash será focado em permitir a
desenvolvedores Flash criar
apps nativos com Adobe AIR
para as principais lojas de apli-
cativos.”

A empresa prometeu con-

tinuar dando suporte às ver-
sões já existentes do plug-in,
para Android e BlackBerry,
corrigindo falhas de seguran-
ça, por exemplo.

Em abril de 2010, Steve
Jobs publicou uma carta
aberta no site da Apple ex-
plicando os motivos pelos
quais a empresa não permitia
o funcionamento do plug-in
no iPhone e no iPad.

“O Flash foi criado durante a
era do PC — para PCs e mou-
ses. O Flash é um bom negócio

para a Adobe e podemos en-
tender porque eles querem
empurrá-lo para além de com-
putadores de mesa. Mas a era
dos dispositivos móveis tem a
ver com aparelhos com baixo
gasto de energia, interfaces de
toque e padrões web abertos
— todas áreas onde o Flash
falha”, escreveu o fundador da
Apple, que morreu há cerca de
um mês sem ver a Adobe re-
conhecer a derrota, mas que
viveu o suficiente para ver o
HTML5 se tornar o padrão. ■
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 38.




