
Aquisição tem objetivos como uma atuação regional mais forte e os negócios que serão gerados no país devido ã Copa de 2014 

Grupo ABC se associa à Morya Brasil 

"F 'omos à China sem sair do 
Brasil". Foi dessa forma que 

Nizan Guanaes justificou a asso-
ciação da agência Morya Brasil ao 
Grupo ABC, do qual ele é chair-
man. É a sétima agência de publici-
dade a fazer parte da holding, que 
ainda possui outras sete empresas 
de branding services e uma da 
área de content (veja quadro). 

A frase de Nizan tem um sen-
tido que extrapola os limites da 
comunicação e entra no perfil eco-
nômico da região onde a Morya é 
predominante - o Nordeste brasi-
leiro, que desde a última década 
apresenta taxas de crescimento 
similares ao país asiático. Não por 
coincidência, é onde estão concen-
tradas boa parte das classes C e 
D brasileiras, as camadas sociais 
emergentes que já movimentam 

holding é o Panorama Morya, um 
complexo estudo dos mercados da 
área de atuação da agência, com 
mais de sete mil telas de análises. 
Lá, por exemplo, os clientes da 
agência - e agora, as empresas que 
fazem parte do Grupo ABC - têm 
acesso a estudos que vão desde 
informações detalhadas de indica-
dores sócio-econômicos e mapas 
culturais (abrangendo folclore, fes-
tas, personalidades de cada região, 
vocabulário, moda etc.) até indi-
cadores de mídia. Consta lá, por 
exemplo, informações como "onde 
fica o melhor painel de outdoor pa-
ra se atingir a classe C na cidade 
de Caruaru, interior de Pernambu-
co", ou então "que dia o jornal de 
João Pessoa voltado às classes A e 
B possui assuntos pertinentes com 
o mercado imobiliário". "Qual é o 
principal bar de Salvador? Hoje 
existe um, daqui a dois meses pode 
ser outro. E o Panorama terá esses 
dados atualizados, seja lá em que 
setor for, em todos os mercados 
em que atuamos", explicou Gusta-
vo Queiroz, sócio-diretor de expan-
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mais de 50% da economia brasi-
leira. 

A aquisição - palavra que po-
de ser perfeitamente usada, já que 
apesar de não divulgados valores 
e números da divisão societária 
(estima-se que o Grupo ABC ficou 
com 51% da sociedade), é de cos-
tume a holding ser majoritária em 
suas empresas, com o controle da 
gestão ficando nas mãos dos sócios 
originais - também tem outro mo-
tivo definido, que são os negócios 
que a Copa do Mundo de 2014 irá 
gerar para agências e anunciantes. 

Até porque, das 12 sedes es-
colhidas pela Fifa para sediar o 
Mundial de 2014, a Morya está 
presente em sete - Salvador (onde 
foi fundada, em 1956, com o nome 
de Publivendas, trocando para o 
atual em 2002), Recife, São Paulo 
e Porto Alegre com sedes próprias, 
e Fortaleza, Natal e Manaus, onde 
mantém acordos operacionais com 
as agências locais. Também está 
presente com sede em João Pessoa 
e tem acordos em Maceió e Ma-
naus, totalizando as cinco regiões 
brasileiras. 

Segundo Nizan, esse é o primei-
ro movimento regional consistente 
do Grupo ABC. "Isso é normal nos 
grupos de agências americanos. 
Países com dimensões continen-
tais exigem essa demanda. Pego 
como exemplo o Walmart, cliente 
da África em São Paulo e da Morya 
em diversos mercados, e para 
quem nós já fizemos várias tabeli-
nhas vitoriosas", ressaltou. 

No mesmo ponto, Guga Valen-
te, ceo do Grupo ABC, diz que uma 
agência de São Paulo, por mais re-
cursos tecnológicos que existam 
hoje, não sabe a fundo o que se 
passa em mercados regionais co-
mo os players que lá atuam de for-
ma consolidada. "Bahia e Pernam-
buco, por exemplo, são estados que 
mesmo estando em uma mesma 
região, possuem culturas e hábitos 

» muito diferentes. Precisamos de 
pessoas que conheçam a fundo es-
sa realidade". 

Um dos destaques do trabalho 
desenvolvido pela nova agência da 

são da agência, ressaltando que os 
dados, inclusive demográficos, vão 
bem além do que consta no IBGE. 
"Todos sabem e é divulgado em 
qualquer lugar que Salvador tem a 
maior população negra do Nordes-
te. Mas não dizem por aí que Reci-
fe é a maior capital branca. E isso 
pode fazer toda a diferença em um 
plano de mídia". 

Nizan afirmou que o Panorama 
foi um dos pontos fundamentais 
para o fechamento do negócio. 
"Todos esses dados que abastecem 
o Panorama Morya serão cruciais 
para as empresas do país da Copa. 
E nós teremos toda essa expertise à 
disposição de nossos clientes". 

Sócio-diretor presidente da 
Morya, Cláudio Carvalho diz que 
a agência também ganha com essa 
associação, à medida que passa a 
fazer parte de um grupo com co-
nexão global. "Temos por objetivo 
crescer e nos fortalecer dentro de 
nossos clientes. A entrada no Gru-
po ABC irá proporcionar isso em 
ritmo mais acelerado", analisa, 
completando que a agência passa 
a atuar sob "um novo modelo de 
negócios para um novo Brasil, com 
conhecimento regional e presença 
nacional". 

Já o fundador e sócio-diretor 
financeiro, Fernando Carvalho, 
definiu a associação como sendo 
"o negócio certo no momento cer-
to". "Queremos nos expandir ainda 
mais dentro país. E estar em um 
grupo da abrangência do ABC é 
fundamental para esse passo". 

A Morya é a agência com capi-
tal 100% nacional mais antiga em 
atuação no mercado publicitário. E 
sua aquisição faz parte dos planos 
do Grupo ABC de se tornar um dos 
10 maiores da comunicação mun-
dial. Hoje, a holding, que além de 
Nizan e Guga possui também co-
mo sócios Bazinho Ferraz, Sérgio 
Valente, Icatu Holding e Gávea 
Investimentos, ocupa a 19a posi-
ção global, segundo ranking da 
Advertising Age. "Nós temos nos 
firmado como um grupo que sabe 
vender. E, ainda bem, que também 
sabe comprar", enfatizou Nizan. 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 14 nov. 2011, p. 17.




