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Fernando Scheller

Em dez anos, o Grupo ABC se
tornou o 18.º maior conglome-
rado de comunicação do mun-
do, com faturamento de R$
750 milhões, 2,1 mil funcioná-
rios e 14 empresas. Para inter-
nacionalizar a marca, o grupo
investe pesado no Festival
Cannes Lions de Criatividade
deste ano, que começa no pró-
ximo domingo: alugou um ho-
tel para 70 convidados, entre
funcionários e clientes, que se-
rá rebatizado “ABC”, e promo-
verá uma palestra com Bill
Clinton, ex-presidente dos Es-
tados Unidos. A meta é mos-
trar que o ABC, que cresce
20% ao ano, pode entrar para
o “top 10” mundial da publici-
dade em até quatro anos.

O objetivo, estabelecido
por Nizan Guanaes, uma das
forças motrizes do grupo, exi-
ge a criação de uma grife ca-
paz de atrair clientes de todo
o mundo com interesse em in-
vestir no Brasil. “Nosso DNA
é brasileiro, queremos atrair
quem quer crescer aqui”, afir-

ma Nizan. O problema é que, por
enquanto, tem gringo no samba
do grupo. A marca mais conheci-
da do ABC hoje é a DM9DDB.
Eleita quatro vezes como agên-
cia do ano em Cannes (a última
delas em 2009), a DM9DDB é
controlada pela multinacional
Omnicom, que tem 60% do capi-
tal, e, portanto, fica com a maior
parte dos louros conquistados.
Por isso, a aposta do mercado é
que o conglomerado invista to-
das as suas forças na “menina
dos olhos” de um de seus funda-
dores: a Africa.

Criada com o “foco no clien-
te” (tanto que as maiores contas
têm uma sala exclusiva na sede a
agência), a Africa vai abandonar
a filosofia de não se inscrever em
prêmios e se renderá ao canto da
sereia de Cannes. A partir do ano
que vem, a agência passará a ins-
crever peças no festival. Nizan
diz que a iniciativa foi motivada
pela mudança de perfil do even-
to: “O cliente está dando mais
valor ao festival. E nós temos de
acompanhar.”

Para um grupo se vender como
força global, é fundamental ter

um bom número de Leões de Ou-
ro para exibir. “Ficar fora de Can-
nes é como trabalhar com auto-
móveis e ignorar os salões de De-
troit ou de Genebra”, diz o execu-
tivo de um grupo rival.

A transição entre ignorar a pre-
miação e a meta de ser um dos
grandes vencedores exige uma
estratégia bem urdida. E Nizan
tem consciência disso.

Embora o discurso oficial seja
a comemoração dos dez anos do
grupo, o ABC está indo a Cannes
pavimentar terreno para o próxi-
mo ano. “A ideia provavelmente
era inscrever trabalhos este
ano”, explica um ex-colega do pu-
blicitário. “Mas ele preferiu fa-
zer um ‘amistoso’, construir rela-
cionamento e se preparar para,
em 2013, levar vários Leões e o
título de agência do ano.”

Crescimento. Mesmo a concor-
rência admite que a Africa fez
bem a lição de casa no mercado
interno. O que a agência precisa
fazer agora é vender o peixe para
uma audiência maior.

“A Africa aparece em primeiro
nas pesquisas que medem a ad-
miração dos clientes em relação
às agências”, admite outro con-
corrente. Apesar de o grupo ter
marcas internacionais, incluin-
do a Pereira & O’Dell, Nizan res-
salva que elas têm foco maior no
segmento digital. O publicitário
diz que Africa, DM9DDB e Lo-
ducca são as marcas que brigam
pelas grandes contas. Apesar de
integrarem o mesmo grupo, as
empresas têm administração in-
dependente e até concorrem en-
tre si.

A chegada da Africa a Cannes
também poderá resolver proble-
mas de custo para o grupo. A polí-
tica contrária a prêmios espanta
talentos da publicidade – hoje,
segundo o mercado, a Africa pa-
ga salários bem mais altos do
que a concorrência para atrair
profissionais de ponta.

Os prêmios também mexem
com a cotação das ações de gru-
pos do setor, pois refletem a saú-
de dos negócios. Como preten-
de crescer adquirindo rivais de
médio porte, uma das opções de
Nizan para buscar recursos é jus-
tamente abrir o capital do ABC.
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Nizan Guanaes aluga um hotel inteiro e leva Bill
Clinton a Cannes para fortalecer Grupo ABC e
preparar entrada da agência no festival em 2013
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Making of

Africa
agora vai
atrás de
prêmios

A Danone vai distribuir
água Bonafont durante o
São Paulo Fashion Week.

ASSOCIAÇÃO COM MODA

Um pouco mais de drama

Para pegar carona em fotos e vídeos, a “água
oficial” do evento, que vai de hoje a sábado,
será distribuída a modelos e celebridades.

Marina Gazzoni

A Traffic Sports está passan-
do pelo primeiro processo de
reestruturação nos seus 32
anos. A empresa quer se forta-
lecer para se preparar para os
“tempos áureos” do marke-
ting esportivo que virão com a
realização da Copa do Mundo
e da Olimpíada no Brasil.

O empresário J. Hawilla co-
meçou o negócio com a aquisi-
ção de uma companhia que fa-
zia ações publicitárias em pon-
tos de ônibus. Mas a Traffic
mudou de cara logo em segui-
da. O então jornalista esporti-
vo enxergou uma oportunida-
de em comercializar placas
com anúncios nos estádios e
mergulhou de cabeça no mer-
cado de marketing esportivo.

Hoje, a empresa está em vá-
riossegmentos. Compra e ven-
de jogadores de futebol, nego-
cia patrocínios esportivos e di-

reitos de transmissão de cam-
peonatos no exterior, por exem-
plo. É ela também que venderá
os espaços para empresas nos es-
tádios para a Copa de 2014 e os
camarotes da nova arena do Pal-
meiras.

“Tínhamos uma estrutura ver-
ticalizada, muito concentrada
nas mãos do CEO. Mudamos o

organograma para ganhar agili-
dade e dar mais atenção a cada
negócio”, disse Stefano Hawilla,
filho do fundador da Traffic e no-
vo presidente da empresa – ele
assumiu o cargo em outubro do
ano passado, quando a empresa
começou a se reestruturar.

Com o auxílio da consultoria
Adigo, a empresa criou cinco uni-

dades de negócios e designou
executivos para cada área. Além
de mudar o organograma, a Traf-
fic decidiu adotar uma postura
mais conservadora. “A Traffic
era muito agressiva em merca-
dos de extremo risco. Agora va-
mos escolher melhor nossos pro-
jetos e parceiros”, disse Hawilla.

Um dos projetos recentes que

não deram certo foi a parceria
com o Flamengo para a contrata-
ção do jogador Ronaldinho Gaú-
cho. A Traffic pagaria parte do
salário em troca de exclusivida-
de nas negociações com patroci-
nadores e de administrar a cartei-
ra de torcedores sócios do time.
Mas o resultado ficou abaixo do
esperado. Os patrocinadores
não aderiram, o contrato foi assi-
nado com outras cláusulas e o
clube atrasou o pagamento do jo-
gador. Ronaldinho Gaúcho saiu
do Flamengo no fim de maio e
está processando o clube.

O episódio fez a Traffic mudar
a estratégia. “Depois do Ronaldi-
nho abandonamos esse modelo
de trazer grandes nomes do es-
porte e colocar em clubes para
ganhar com o uso da imagem”,
disse Hawilla.

Os negócios com os clubes
vão continuar, mas sua relevân-
cia tende a diminuir. A empresa
vai se voltar mais para desenvol-
vimento de produtos e ativação
de ações de marketing esportivo
para empresas. “As empresas
têm todos os motivos para asso-
ciar sua marca ao esporte. Mas
há um choque cultural entre elas
e os clubes que passa por ques-
tões de governança corporativa

e temores de quebra de con-
trato”, disse o sócio da consul-
toria Pluri, Fernando Ferrei-
ra, especializada no mercado
de esporte.

Com o receio das empresas
em fechar contratos com os
clubes, a tendência é que,
com o tempo, eles profissiona-
lizem sua gestão para não per-
der recursos, disse Ferreira.
“Há clubes que pedem R$ 50
milhões para um patrocina-
dor estampar sua camisa, mas
não mostram as métricas que
justificam o preço. Como
uma multinacional vai justifi-
car um investimento desses
para a matriz?”

A Traffic já vislumbra ou-
tras formas de lucrar com mar-
keting esportivo. A empresa
estuda abrir parques temáti-
cos sobre futebol durante a
Copa do Mundo e entrar na
área de gestão de estádios.
Com a Copa de 2014, uma sa-
fra de arenas que mais se asse-
melham a shopping centers
deve ganhar o Brasil. Com es-
tádios melhores, mais pes-
soas devem assistir aos jogos.
Estádio cheio, diz Ferreira,
faz o esporte repercutir mais
– e o anunciante adora.

Traffic reorganiza o time para ganhar o jogo na Copa

● Início
Criado por Nizan Guananes,
Guga Valente e o grupo Icatu, o
ABC cresceu com marcas
próprias e aquisições.

● Expansão
Com a compra de vários
negócios, o número de sócios
subiu para mais de 30. Em
2011, faturou R$ 750 milhões.

● Futuro
A estratégia prevê aquisições
de grupos já estabelecidos. O
ABC ainda não atua, por
exemplo, em relações públicas.
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DIVULGAÇÃO

ANDRE LESSA/AE

Desde que foi publicado no
YouTube, em 11 de abril, o ví-
deo de lançamento do canal
de de televisão TNT na Bélgi-
ca já foi visto mais de 34 mi-
lhões de vezes. Por isso, foi

eleito na semana passada, pelo
site Adweek, a campanha mais vi-
ral da internet em 2012 até agora.

A agência belga Duval Guillau-
me Modem, que criou o filme,
colocou um botão vermelho no

meio de uma praça comum, nu-
ma cidade belga. Uma placa con-
vida: “Aperte para acrescentar
drama”. Quando alguém aperta
o botão, uma série de disparates
começa a acontecer: um doente,
numa maca, cai de uma ambulân-
cia na rua; uma mulher vestida
só com lingerie vermelha passa

de moto, um time de rúgbi sur-
ge do nada. O público não sa-
be, mas todos são, na verdade,
figurantes. No fim, um ban-
ner é estendido na fachada de
um prédio, anunciando a es-
treia do canal, com os dizeres:
“TNT, sua dose diária de dra-
ma”. / LÍLIAN CUNHA

EVELSON DE FREITAS / AE

25 mil garrafas

Meta. Nizan
quer ABC
entre ‘top 10’
do mundo da
publicidade

Sede de modelo

Fundada há 32 anos,
empresa muda gestão
para aproveitar negócios
que virão com grandes
eventos esportivos

JUAN GUERRA/AE

A LÓGICA DO GRUPO ABC

Ação. Campanha do canal TNT foi eleita a mais ‘viral’ do ano

Novos
tempos.
Filho do
fundador,
Hawilla
mudou
gestão da
Traffic
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 jun. 2012, Negócios, p. N6.




