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ÁREAS COMERCIAIS
De 3 de dezembro de 2012 até
agora, a ANP recebeu uma dúzia
de declarações de comercialidade
de áreas de exploração e produ-
ção de petróleo e gás. Metade
delas está na Bacia de Campos.

É rock 1
A CVC, operadora oficial do
Rock in Rio, já vendeu 8.500
pacotes turísticos com
ingressos para o festival, que
começa na 6ª. O resultado já
bateu em 41% a previsão
inicial, de seis mil pacotes de
viagens, contou uma fonte.
Falta vender cem.

É rock 2
O VisitBritain, órgão do
turismo britânico, vai
promover programas de
estudos no Reino Unido, na
Rock Street. Em 2012, 1.270
brasileiros cursaram pós e
graduação com apoio dos
governos dos dois países.
Estima ter o triplo este ano.

É rock 3
A Taco terá estande de
260m², o dobro da filial da
edição de 2011. Espera
vender 40%mais. Já as Lojas
Americanas montarão loja de
conveniência no festival.
Venderá de CDs a chocolates,
de pilhas a artigos de higiene.
A filial terá 60m². É outra que
duplicou de tamanho.

É rock 4
O Sorvete Itália investirá
R$ 500 mil em quatro
estandes. No 1º dia do
evento, quem adivinhar
sabor de picolé surpresa
ganhará outro de brinde.
Quer vender 20%mais.

É rock 5
A chef Monique Benoliel vai
cuidar da alimentação da
equipe de produção do Rock
in Rio, de dois palcos e de
cinco áreas VIP. Contratou
150 funcionários. Prevê alta
de 10% nas receitas.

DOAÇÃO
REPRODUÇÃO

A Taeq, marca do
GPA, ganha nova
logomarca e
embalagens para
seus 600 itens.
A campanha, criada
pela PA, estreia em
TV fechada, amanhã.
Traz a assinatura
“Conquiste sua vida”.
Prevê aumento de
20% em vendas.
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Emprego 1
Cresceu em 20% a intenção de
contratação de empresas do
Rio para o 4º trimestre, diz
estudo do ManpowerGroup.
O saldo ficou pouco acima da
média nacional, alta de 19%.

Emprego 2
A rede de supermercados
Guanabara vai contratar mil
funcionários neste semestre.
Vão para unidades de Rio,
Niterói, Itaguaí e São Gonçalo.

Patrocínio
A Secretaria estadual de
Cultura do Rio patrocinou
nove filmes selecionados para
a mostra Première Brasil, do
Festival do Rio. Destinou
R$ 1,730 milhão às obras.

Q uase 75% da renda de
royalties e participação
especial que serão desti-

nados à educação e saúde, ain-
da este ano, virão do Fundo So-
cial. Anteontem, quando a pre-
sidente Dilma sancionou a Lei
12.858/2013, o Palácio do Pla-
nalto estimou em R$ 770 mi-
lhões o total de repasses já em
2013. É dinheiro que chega com
o Fundo Social, incluído no pro-
jeto de lei pelos parlamentares.

Na origem, apenas a renda dos
campos de óleo e gás comdecla-
ração de comercialidade e con-
tratos assinados a partir de 3 de
dezembro de 2012 estaria vincu-
lada a investimentos em educa-
ção e saúde. Em todo o ano pas-
sado, o Fundo Social recebeu
cerca de R$ 479,5 milhões, se-
gundo dados oficiais da Agência
Nacional do Petróleo (ANP). Es-
te ano, até julho, entraram mais
R$ 665,3milhões. Comometade

dos recursos do Fundo, agora,
estão atrelados à educação e
saúde, a verba disponível passa
de R$ 572 milhões. É a parcela
restante, menos de R$ 200 mi-
lhões, que virá dos novos con-
tratos de exploração de óleo e
gás. Nas contas do governo, em
2014, educação e saúde terão R$
1,8 bilhão de renda adicional
oriunda do setor de óleo e gás.
Em 2020, os recursos passarão
de R$ 20 bilhões.

FUNDO SOCIAL GARANTE RENDA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE
Dos R$ 770milhões que serão repassados aos dois setores este ano, menos de 25% virão de novos contratos de óleo e gás
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De olho em clientes com até 25
anos, empresa lança ‘Oi Galera’,
que inclui aplicativo demúsica

BRUNOROSA

bruno.rosa@oglobo.com.br

Em plena fase de reestruturação, a Oi
inicia na sexta-feira mudanças na es-
tratégia comercial. O primeiro passo é
atrair clientes mais jovens, de até 25
anos, comumnovo plano para a telefo-
nia pré-paga. Por isso, a empresa criou
a oferta “Oi Galera”. A promoção inclui
mensagens de texto, voz, dados e um
aplicativo que permite ouvir músicas.
Zeinal Bava, que assumiu a presidên-

cia da tele há poucomais de trêsmeses,
diz que atrair os jovens é o desafiomais
difícil. Além disso, o executivo afirmou
que o pré-pago “é âncora” para o cres-
cimento da telefonia móvel.
Como o produto é voltado para os jo-

vens,atéocall center responsávelpeloser-
viço será formado por jovens entre 18 e 25
anos. Serão 60 pessoas, que vão trabalhar
em Pernambuco. A oferta vai custar R$
0,99 por dia. O cliente só vai pagar no dia
em que usar. A oferta inclui internet ilimi-
tada, 60 minutos de ligações por dia para
outros números da Oi e o envio de 500
mensagens de texto para outros números
daOi e 30 SMS para outras operadoras.
— AOi é vista como umamarca jovem.

Por isso, queremos satisfazer a demanda
desse grupo. Queremos garantir tarifário
acessível a todos— afirmou Zeinal.
Alémdo serviçopara jovens, Zeinal des-

tacou ainda que a Oi vai aumentar a co-
bertura 3G nos próximosmeses.
— Vamos ter um reforço de investi-

mento no (serviço)móvel tanto em 2G
quanto em 3G. Além disso, vamos fo-
car em TV por assinatura via satélite.
Queremos gerar mais caixa para redu-
zir o endividamento. É preciso ainda
aumentar qualidade das vendas. Que-
remos ter um tarifário simples—disse
Zeinal. l

Oi muda a
estratégia para
atrair jovens

-SÃO PAULO- Depois de um ano de negociações, o
Grupo ABC, do publicitário Nizan Guanaes,
anunciou ontem a compra do controle da agên-
cia de relações públicasCDN.Agora, oABCpas-
sa a ter 51% do capital da CDN. Os outros 49%
continuam nas mãos dos cinco sócios da em-
presa de RP, que continuarão na administração
da companhia por pelo menos cinco anos.
O valor do negócio não foi divulgado. Analis-

tas de mercado estimam, porém, que a transa-
ção teria envolvido cifra equivalente a três vezes
(múltiplo de três, no jargão do mercado) o fatu-
ramento da CDN (R$ 80 milhões, em 2012).
Com a venda de 51% da empresa, os sócios da
CDN teriam dividido cerca de R$ 120 milhões.
— PR (sigla em inglês para relações públicas)

é uma área em que vamos sempre prestar aten-
ção. De todos os deals que fizemos no ABC, o
que teve mais repercussão foi este com a CDN,
pelo tamanhodonegócio e a quantidade de coi-
sas, empresas e pessoas que envolve— afirmou
Nizan, durante entrevista coletivamarcada para
anunciar o negócio em São Paulo.
O Grupo ABC, que detém as agências de pu-

blicidadeDM9eÁfrica, alémdeprestar serviços
de promoção de eventos, ainda não tinha ope-
rações no segmento de relações públicas. A pos-
sibilidade de oferecer pacotes de serviços de co-
municação (com propaganda e assessoria de
imprensa, por exemplo), no entanto, não será
considerada, segundo os executivos.
—Óbvio que émais fácil para aDM9e aÁfrica

sentar comaCDNpara trabalhar junto.Mas nós
vamos preservar a autonomia de gestão das em-
presas, não é pacote de serviços— explicouGu-
ga Valente, CEO do Grupo ABC.
Com a aquisição, o grupo ABC prevê fechar o

ano com faturamento perto de R$ 1 bilhão. Va-
lente explicou a conta: em 2012, o ABC regis-
trou receita bruta de R$ 840 milhões e para es-
te ano o crescimento esperado é de 12%, so-
mado a isso entra a receita da CDN, que deve

crescer 20% em 2013.
A CDN temuma carteira demais de 100 clien-

tes, emprega 400 profissionais e é a segunda
maior agência de relações públicas do país — a
maior é a FSB, que faturou R$ 145 milhões ano
passado. A proposta de compra do ABC não foi
a única recebida pela CDN, contou João Rodar-
te, um dos fundadores da empresa de RP.
— Achamos que agora era o momento de se

associar a alguémmais forte. O ABC foi uma es-
colha nossa, e o escolhemos primeiro por ser
um grupo nacional e tambémpela questão pes-
soas, temos muita amizade — disse Rodarte.
Embora não tenha aberto quem foram os ou-

tros interessados em comprar a empresa, uma
pessoa que acompanhou as negociações de
perto citou as internacionais Publicis, Omni-

com e Edelman como algumas das empresas
que sondaram a CDN.
— Estamos muito felizes com o negócio. Ain-

da não há prazo para acontecer a aquisição dos
49% restantes, mas nós provavelmente vamos
querer — afirmou Valente, que também disse
que está no plano do Grupo fazer um IPO “no
futuro”, sem especificar prazo.
Segundo os executivos, a meta do Grupo ABC

é consolidar-se comoumdos 10maiores grupos
globais de comunicação atuando em três pila-
res: advertising, branding service e content.
—Relações Públicas tinha que estar no nosso

portfólio de negócios. Acho que esse segmento
vai crescer mais que o das agências (de publici-
dade) daqui para frente. É um negócio promis-
sor — frisou Nizan. l

Com a aquisição, companhia prevê fechar o ano com faturamento de R$ 1 bi
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Nova área. Negócio marca a entrada do grupo ABC, de Nizan Guanaes, no segmento de relações públicas

Grupo do publicitário Nizan
Guanaes compra a agência CDN
ROBERTA SCRIVANO
roberta.scrivano@oglobo.com.br

A atriz mirim Mel Maia,
sucesso em “Avenida
Brasil”, estrela um dos
anúncios da campanha
para mídia impressa de
“Joia Rara”, novela das
sete que a TV Globo
estreia na próxima
segunda. A ação começa
a circular hoje. É criação
da área de Comunicação
da TV Globo.
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Bruna Linzmeyer,
jovem atriz de
“Amor à vida”,
participa da
campanha “Doe
seu look”, que o
movimento
#RioEuTeAmo e
o aplicativo de
moda Dujour
lançam amanhã.
É ação em
benefício do
Retiro dos
Artistas, no Rio.
Jorge Bispo
também
fotografou as
atrizes Fernanda
Paes Leme,
Fiorella Mattheis
e Juliana Knust,
além da promoter
Carol Sampaio.
As imagens vão
circular nas redes
sociais.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 11 set. 2013, Economia, p. 24.




