
s principais marcas da publicidade bra
sileira não exploram como poderiam o 

potencial regional do País, concentrando 
seus negócios em São Paulo — quase que 
totalmente —, Rio de Janeiro e Brasília. O 
Grupo ABC, maior conglomerado nacio
nal do setor, faz agora nova investida para 
fora do eixo, ao adquirir o controle acioná
rio da Morya, agência fundada há 55 anos 
na Bahia. O fundador Fernando Carvalho 
e seus sócios atuais, Cláudio Carvalho e 
Gustavo Queiroz, continuarão à frente da 
operação, mantendo 49% das ações. 

A Morya tem sede em Salvador e filiais 
próprias em Recife, João Pessoa, São Paulo 
e Porto Alegre. Além disso, mantém acor
dos operacionais com a Oana, de Manaus; 
a Chama, de Maceió; a SG Propaganda, de 
Fortaleza; a AMP, de Goiânia; e a Dois A, 
de Natal. O maior trunfo, no entanto, é a 
força da Morya no Nordeste, região que 
apresenta os maiores índices de crescimen
to econômico do País. "Temos uma China 
dentro do Brasil" compara o chairman do 
Grupo ABC, Nizan Guanaes. 

Segundo ele, o objetivo da holding é 
aumentar sua presença nos principais 
mercados regionais do País - meta que 
também norteou o lançamento da MPM 
em 2003 [veja Memória Seletiva nesta pá
gina). Entretanto, para Guanaes, a com
pra da Morya é o passo mais consistente 
já dado pela holding neste sentido. "En
quanto os grandes grupos internacionais 
investem no Brasil por conta do momento 
econômico e dos grandes eventos dos pró-

ximos cinco anos, o Grupo ABC tem com
promisso prioritário com o Brasil também 
depois de 2016" salienta. 

Cláudio Carvalho, que seguirá como 
presidente da Morya, destaca que o com
promisso do ABC em manter independen
te a operação da agência foi fundamental 
para a concretização do negócio. "Já tive
mos inúmeras sondagens no passado, mas 
esta foi a primeira que realmente propôs 
um modelo de parceria que nos permitirá 
crescer sem termos que abrir mão dos nos
sos valores" sustenta. O preço da indepen
dência, porém, é a provável concorrência 
com outras agências do Grupo ABC, como, 
por exemplo, a recém-inaugurada DM9Sul, 
virtual rival da filial gaúcha da Morya - um 
cenário considerado saudável pela holding, 
que até estimula a disputa por contas entre 
suas três grandes agências em São Paulo: 
Africa, DM9DDB e Loducca. 

A aproximação do ABC com a Morya 
começou quando a Africa fechou com a 
agência um acordo operacional para o 
atendimento à rede Bom Preço, bandei
ra do Walmart no Nordeste. A parceria se 
estreitou no final do ano passado, quando 
o anunciante delegou à Africa também o 
atendimento à bandeira Big, presente no 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Para
ná, antes atendida pela QG Sul - agência 
que encerrou atividades em decorrência 
desta perda. Como a Africa não tem base 
no Sul, mais uma vez a Morya assumiu o 
papel de fiel escudeira numa região até en
tão sem cobertura pelo Grupo ABC. "Vimos 
que a tabelinha funcionava bem e resolve
mos consolidar a parceria" frisa Guanaes. 

Com o capital e o apoio em gestão da 
holding, a Morya terá entre suas missões 
estratégicas dar sequência à própria ex

pansão nos mercados regionais e, assim, 
ampliar ainda mais a presença do ABC pe
lo interior do Brasil. Para o sócio Gustavo 
Queiroz, o diferencial da Morya é o pro
fundo conhecimento dos mercados regio
nais de seus 152 funcionários e dos cerca 
de 180 profissionais que atuam nas agên
cias parceiras. "Todos sabem que a Bahia 
tem a maior população negra no Brasil, 
mas nem todos se atentam que Pernam
buco tem a maior população branca do 
Nordeste. Este é o tipo de conhecimen
to que faz diferença quando se planeja 
campanhas regionais" afirma. A agência 
trabalha com um banco de dados que 
chama de Panorama Morya, com o qual 
atualiza constantemente as informações 

socioeconómicas e culturais e painéis de 
segmentos de mercado e oportunidades 
de mídia de todo o País. 

Guga Valente, CEO do ABC, atribui a 
este conhecimento a importância estraté
gica da aquisição. "É difícil saber dos Jar
dins, em São Paulo, que há características 
completamente distintas entre cada capi
tal nordestina" ressalta, destacando que 
o ABC deve fechar 2011 com faturamen
to de R$ 760 milhões, 20% acima de 2010. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1485, p. 16, 14 nov. 2011.




