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é o total de empresas do grupo ABC; a lista inclui, além de serviços de publicidade,
agências de marketing promocional e de consultoria de gestão de marca

Negócios
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Veículos. GM ameaça deixar a
Coreia do Sul por tensão política
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A Kinea, empresa de investi-
mentos do Itaú, comprou 20%
do Grupo ABC, do publicitá-
rio Nizan Guanaes, por R$ 170
milhões. Com o dinheiro e a
consultoria financeira dos exe-
cutivos do Kinea, o grupo, que
hoje é o 18.º maior conglomera-
do de comunicação do mun-
do, pretende fazer aquisições
e expandir a operação, princi-
palmente no Brasil.

“Os mercados de marketing e
publicidade não estão fechados.
Ainda existem boas oportunida-
des no País”, diz Guga Valente,
presidente do Grupo ABC, que
no ano passado faturou R$ 840
milhões. Segundo ele, já existem
negociações em andamento e as
primeiras aquisições após a en-
trada do Kinea devem ser anun-
ciadas ainda neste ano. A união
do Kinea com o ABC havia sido
antecipada ontem à tarde pelo
blog da colunista Sonia Racy.

Quando fala em boas oportuni-
dades, Valente se refere a agên-
cias independentes e regionais.
No fim de 2011, o grupo comprou
a agência Morya, com presença
em dez Estados brasileiros, prin-
cipalmente da região Nordeste.
É por meio desta agência que o
ABC pretende crescer em outros
mercados do País. “Aconteceu
muita coisa em São Paulo, mas a
consolidação regional ainda está
por vir”, diz Valente.

Outro vetor de expansão, se-
gundo ele, são os serviços de mar-
keting, que não foram alvo dos
grandes conglomerados no Bra-
sil. Empresas que trabalham
com marketing direto, esportivo
ou com eventos estão entre os
alvos do ABC. “Podemos contri-
buir bastante com o grupo neste
momento, porque uma de nos-
sas especialidades é fazer aquisi-
ções”, reforça Cristiano Lauret-
ti, líder do setor de private
equity da Kinea.

Esse é o quarto investimento
do Kinea, criado em 2009 pelo
Itaú para investir nos segmentos

de saúde, educação e varejo. O
fundo tem participações no Gru-
po Multi, dono das escolas de in-
glês Wizard, na Unidas,especiali-
zada em locação de veículos, e
nos laboratórios Delfim, do Nor-
deste. “Assim como as outras
três empresas,o Grupo ABC tam-
bém está dentro do guarda-chu-
va de consumo, porque seus
clientes estão expostos ao movi-
mento do consumidor.”

Essa não é a primeira vez que
os fundadores do ABC, Guanaes
e Valente, dividem o controle
com um fundo de investimen-
tos. O Icatu é sócio da DM9DDB

desde 1989. E, até 2012, o Gávea
detinha 7% das ações do grupo.

Gestão. Como é de praxe em
seus investimentos, a Kinea terá

o direito de indicar um diretor fi-
nanceiroparao grupoeumconse-
lheiro. Os sócios Nizan Guanaes
eGuga Valentecontinuam à fren-
te do negócio. “Agora, estamos
mais envolvidos do que nunca”,
diz Valente. “Nizan é o grande
idealizador,acomunicaçãoconti-
nua sendo dele e eu sigo cuidan-
do da manutenção do negócio.”

Em um primeiro momento, a
mudança maior se dará nas 14
empresas controladas pela hol-
ding. Os cerca de 20 sócios das
subsidiárias poderão se tornar
sócios também da holding. Hoje,
os empreendedores das empre-

sas adquiridas pelo grupo detêm
participação apenas em suas
agências. “Queremos que todos
tenham os mesmos interesses”,
diz Valente. O modelo de negó-
cios do grupo ABC já vinha sen-
do reestruturado com a ajuda do
consultor Vicente Falconi, que
também assessora empresas co-
mo a Gerdau e a Amil.

Ao se associar a um parceiro
financeiro, o ABC optou por um
caminho diferente de seus prin-
cipais concorrentes nacionais,
que nos últimos anos se uniram
a gigantes internacionais da co-
municação. Em julho de 2012, os

franceses da Publicis, que já
eram sócios da DPZ e da Talent,
assumiram o controle da brasilei-
ra NeogamaBBH. Em 2011, a in-
glesa WPP comprou a F.Biz, e a
americana SapientNitro adqui-
riu a iThink no ano passado.

A venda para o Kinea foi uma
tacada de Nizan para evitar uma
associação com grupos interna-
cionais – ele foi procurado, entre
outros, pelo WPP. “Nunca nos
atraiu a ideia de sociedade com
um grupo estrangeiro”, diz Va-
lente. “Quando isso acontece,
você abandona seu projeto para
virar o projeto dos outros.”

Kinea, do Itaú, compra 20% do grupo
ABC, de Nizan Guanaes, por R$ 170 mi

Opção. Com o dinheiro do Kinea, Nizan Guanaes quer concorrer com os grupos internacionais, em vez de se associar a eles, como outras agências locais

Publicidade. Aporte do fundo de private equity é alternativa do grupo, que inclui as agências Africa e DM9DDB, à associação
com um gigante internacional; o ABC faturou R$ 840 milhões em 2012 e é hoje o 18º maior grupo mundial de propaganda
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Pregão Presencial nº 01/2013 - Proc nº 112.233/2012 

Objeto: contratação de empresa para prestação de Serviços de conservação da área ajardinada
Abertura: 18 de abril de 2013 - horário: 09h
Edital e informações: o edital completo poderá ser baixado
do site www.camarasjc.sp.gov.br 

04 de abril de 2013 
Verª Amélia Naomi - Presidenta

GUGA VALENTE
PRESIDENTE DO GRUPO ABC
“Os mercados de
marketing e publicidade
não estão fechados.
Ainda existem boas
oportunidades no País.”

EDITAIS – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
QUADRA 165 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, CNPJ: 08.930.639/0001-88, (designada indistintamente como
“VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse, que o seguinte adquirente: Jose Thiburcio Neto, inscrito no CPF/MF sob o nº
994.578.578-87, adquirente do seguinte imóvel: Condomínio Chardonnay Jardim Sul - Chardonnay - 205, imóvel situado a Rua
Nelson Gama de Oliveira, Quadra 165, Vila Andrade, São Paulo, SP – CEP: 05734-150; CAMARGO CORRÊA DESENVOLVI-
MENTO IMOBILIÁRIO S.A., CNPJ: 67.203.208/0001-89, (designada indistintamente como “VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem
de interesse, que o seguinte adquirente: Aline Novais, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.230.868-24, adquirente do seguinte imóvel:
Condomínio In Berrini - In Berrini - 14A; imóvel situado a Av. das Nações Unidas, 12.995 – Edifício Plaza Centenário – 15º andar,
Bairro. Brooklin Novo, São Paulo, SP - CEP: 04578-911; QUADRA 138 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.,
CNPJ: 09.093.908/0001-61, (designada indistintamente como “VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse, que o seguinte
adquirente: Fabio José Rodrigues Dias, inscrito no CPF/MF sob o nº 290.576.038-96, adquirente do seguinte imóvel: Condomínio
Cores Jardim Sul - Vermelho - Alpinia - 47; imóvel situado a Rua João Simões de Souza, Quadra 138 - Vila Andrade - CEP: 05734-
140 - Morumbi, São Paulo, SP; QUADRA 41 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., CNPJ: 09.252.402/0001-58 (de-
signada indistintamente como “VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse, que os seguintes adquirentes: Darci Tadeu
Gabriel Moreira, inscrito no CPF/MF sob o nº 323.061.768-17, adquirente do seguinte imóvel: Condomínio Pinot Noir Jd Sul -
Pinot Gris – 192; José Eudes Rodrigues de Freitas, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.852.968-05, adquirente do seguinte
imóvel: Condomínio Pinot Noir Jd Sul - Pinot Gris - 253, adquirente do seguinte imóvel: Condomínio Pinot Noir Jd Sul - Pinot Gris
– 92, imóvel situado a Rua Carvalho de Freitas, Vila Andrade, São Paulo, SP – CEP: 05728-030; INTERLAKES EMPREENDI-
MENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., CNPJ: 07.570.465/0001-27 e CCDI INTERLAGOS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
SPE LTDA., CNPJ: 09.107.082/0001-42(designadas indistintamente como “VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse,
que os seguintes adquirentes: Diego Gomes Pereira, inscrito no CPF/MF sob o nº 303.077.048-66, adquirente do seguinte
imóvel: Condomínio Interclube II - Beta III – 87; Laerte Pereira dos Reis, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.143.868-97,
adquirente do seguinte imóvel: Condomínio Interclube II - Beta I - 87, imóvel situado a Av. Interlagos, 1585, Vila Angelina - CEP:
04660-001 - São Paulo, SP; CCDI RUDBECKIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA., CNPJ: 10.237.775/0001-39
(designada indistintamente como “VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse, que a seguinte adquirente: Marines
Falkembach da Costa, inscrito no CPF/MF sob o nº 405.023.769-53, adquirente do seguinte imóvel: Vega Work & Life - Vega to
live (ALA B) – 95 e Vega to Work - 1004, imóvel situado a Rua Guararapes, 1160 com Av. Rep. Argentina, Curitiba, PR, CEP:
80.242.980; designados (Indistintamente como “ADQUIRENTES”) ficam intimados da mora referente às prestações em atrasos
e respectivos encargos do financiamento imobiliário que lhe fora concedido pela VENDEDORA e nos termos delineados no
“Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade(s) Autônoma(s) e Outros pactos” celebrado entre a VENDEDORA
e os ADQUIRENTES (Indistintamente designado “CONTRATO”). Desta maneira ficam os ADQUIRENTES intimados a quitar as
prestações em débito perante a “VENDEDORA”, acrescidas dos encargos, juros e multas contratualmente previstas; ou apre-
sentar os documentos comprobatórios de eventual quitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste
edital, sob pena de transcorrido o prazo, se dar por RESCINDIDO, de pleno direito, o CONTRATO, conforme disposto em con-
trato e nos artigos 394, 473 e 475 do Código Civil, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais e legais pertinentes.
Para dirimir quaisquer dúvidas entrar em contato com a VENDEDORA através do seguinte telefone: (019) 3471-5370 ou e-mail:
cobranca.juridico@camargocorrea.com.brCondomínio The ParkerCondomínio The Parker

 

AVISO DE ADIAMENTO

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2012. ORIGEM: INSTITUTO DOUTOR JOSÉ 
FROTA – IJF. OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À AQUISIÇÃO DE 
ÓRTESES E PRÓTESES PARA MATERIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 
IJF, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR 
PREÇO POR LOTE. O Pregoeiro comunica aos interessados que por razões de Ordem 
Técnica o referido processo, cuja data para o limite de acolhimento das propostas com 
data anteriormente marcada para o dia 11 de abril de 2013, às 13h30, foi ADIADO, 
sendo que do dia 05 de abril de 2013 a 18 de abril de 2013, até às 13h30 (horário de 
Brasília), estará recebendo as propostas de preços referentes a este Pregão, no endereço 
eletrônico www.bb.com.br. A Abertura das propostas acontecerá no dia 18 de abril de 
2013, às 13h30 (horário de Brasília), e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá 
a partir das 16h do dia 18 de abril de 2013. O edital poderá ser obtido no endereço 
eletrônico acima mencionado e na Rua do Rosário, 77, - Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – 
Sobreloja e Terraço – Fortaleza - CE. Quaisquer informações serão prestadas pelo 
Pregoeiro, durante o expediente normal, e poderão ser solicitadas através dos telefones 
(85) 3452-3482 e 3452-3474, e pelo e-mail: licitacao@fortaleza.ce.gov.br.

                                 
Fortaleza - CE, 04 de abril de 2013.

Raylse Rafaelle Jerônimo Lima
PREGOEIRA

 

AVISO DE ADIAMENTO

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2012. ORIGEM: INSTITUTO DOUTOR JOSÉ 
FROTA – IJF. OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA MATERIAIS ESPECIAIS (NEUROCIRURGIA), POR 
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IJF, 
DISCRIMINADO POR LOTE, NO ANEXO I DESTA ATA, E DESCRITO NAS QUANTIDADES E 
UNIDADES ALI CONTIDAS. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. O Pregoeiro 
comunica aos interessados que por razões de Ordem Técnica o referido processo, cuja 
data para o limite de acolhimento das propostas com data anteriormente marcada para 
o dia 11 de abril de 2013, às 09h, foi ADIADO, sendo que do dia 05 de abril de 2013 a 
18 de abril de 2013, até às 09h (horário de Brasília), estará recebendo as propostas de 
preços referentes a este Pregão, no endereço eletrônico www.bb.com.br. A Abertura das 
propostas acontecerá no dia 18 de abril de 2013, às 09h (horário de Brasília), e o início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 13h30 do dia 18 de abril de 2013. 
O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado e na Rua do 
Rosário, 77, - Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – Fortaleza - CE. 
Quaisquer informações serão prestadas pelo Pregoeiro, durante o expediente normal, e 
poderão ser solicitadas através dos telefones (85) 3452-3482 e 3452-3474, e pelo 
e-mail: licitacao@fortaleza.ce.gov.br.

                                 
Fortaleza - CE, 04 de abril de 2013.

Eduardo Macário Melo da Costa
PREGOEIRO

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Presidente do Conselho Federal de Medicina, no uso de suas atribuições legais, 
INTIMA o SR. SANDRO ROBERTO DA SILVA, para tomar ciência da data do 
julgamento do RPEP CFM Nº 8609/2012 (PEP CRM-SP N° 7250-308/06) que se 
realizará no próximo dia 17 de ABRIL DE 2013, a partir das 14:00 horas, na sede 
do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA no SGAS 915 lote 72 - Brasília- DF, 
podendo fazer sustentação oral pessoalmente ou através de advogado. Por se 
encontrar o referido Apelado em lugar incerto e não sabido e para que chegue 
ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se este Edital, que será 
publicado na forma da Lei.

Brasília-DF, 03 de abril de 2013
Dr. ROBERTO LUIZ D’ÁVILA

Presidente do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CONSELHO FEDERAL
DE MEDICINA 

LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF 08.078.847/0001-09 - NIRE 35.300.331.494

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária 
Ficam convidados os acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da LPS
Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. (“Companhia”) a ser realizada, em primeira convocação, em 22 de 
abril de 2013, às 11:00 horas, na sede social localizada na R. Estados Unidos, 1.971, nesta Capital 
do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Em Assembleia 
Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstra-
ções financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/12; (ii) Deliberar acerca da proposta de 
destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social de 2012, bem como distribuição 
de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício encerrado em 31/12/12; (iii) Fixar 
o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 
2013; II - Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Ratificar a aquisição do controle das seguintes
sociedades, por meio da Companhia ou suas controladas: LPS Foco Consultoria de Imóveis S.A.; LPS
Piccoloto Consultoria de Imóveis S.A.; LPS Cappucci Consultoria de Imóveis S.A.; LPS Raul Fulgêncio
Consultoria de Imóveis S.A. Informações Gerais: Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede
da Companhia e na página da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), as informa-
ções e os documentos referentes às matérias constantes da ordem do dia. Os acionistas deverão apre-
sentar, até o momento de realização da AGOE da Companhia, além do documento de identidade e/ou 
atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante 
expedido pela instituição escrituradora no máximo 5 dias antes da data da realização da Assembléia 
Geral; (ii) instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; (iii) extrato contendo a 
respectiva participação acionária emitido pela entidade administradora da custódia fungível de ações
da Companhia. São Paulo, em 05 de abril de 2013. Conselho de Administração.

Processo: SC/3644/2013 - Pregão Presencial 24/2013 

Objeto: Contratação de empresa visando a permissão de uso de licença de software para recuperação de ativos.
Data da licitação: 19/04/2013 as 09h00.
O edital completo está afixado junto a Secretaria de Administração para consulta e poderá ser adquirido
mediante o recolhimento de taxa bancária na Gerência de Expediente, Documentação e Protocolo, ambos com
endereço a Rua Maria Alves, 865, Centro, Ubatuba/SP.

Ubatuba, 04 de Abril de 2013
Victor R. V. Carmassi - Diretor do Departamento de Licitação
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B18.




