
izan Guanaes é o que se
pode chamar de um sujei-
to de visão. Sua holding, a
Ypy (que significa primei-
ro em tupi-guarani), em
sociedade com o também

publicitário Guga Valente, é refe-
rência no mercado de propaganda.
Tem participação na DM9/DDB, e
nas agências MPM e África. Recen-
temente, a empresa - que sabe mui-
to bem onde aplicar seu dinheiro -
comprou participação na Impossí-
veis Entretenimento. Até aí, nada
de mais, não fosse a Impossíveis
criação de dois jovens recém-forma-
dos, de 25 anos de idade, até aqui
sem grande experiência de merca-
do. Os novatos são André Skaf e
Ornar Sahyoun. Os sobrenomes não

Grupo Ypy, de
Nizan Guanaes,
comprou uma
participação
na empresa

parecem estranhos,
não é? E não são
mesmo: Skaf é filho
de Paulo Skaf, ex-
presidente da Asso-
ciação Brasileira das
Indústrias Têxteis
(Abit) e atual presi-
dente da Fiesp (Fe-
deração das Indús-
trias do Estado de
São Paulo), e Sah-
youn é sobrinho de Nabil Sahyoun,
presidente da Associação Brasileira
de Lojistas de Shopping.

"É surpreendente como uma em-
presa tão jovem já demonstra ta-
manha capacidade de realização",
diz Guga Valente, do Ypy. A Im-
possíveis, que gera 40 empregos fi-

xos, é especializada em organizar
eventos e empreender projetos
empresariais que se tornem uma
marca. "A idéia é criar grifes de
entretenimento. Ou seja: criar
eventos com nomes fortes que

signifiquem garantia
de qualidade, dos
quais as pessoas es-
perem uma nova edi-
ção", diz Skaf. Um
exemplo é o Prêt-à-Por-
ter Brasil, que aconteceu
em agosto passado, no
Jockey Club de São Pau-
lo. A dupla impossível
reuniu 12 grifes que des-
filaram por quatro dias
modelitos que - ao con-
trário da maioria dos
desfiles, exclusivos para
gente da moda - eram
exibidos e poderiam ser
comprados pelos clien-
tes. Outra realização da
dupla foi o Infra Fair, um
workshop sobre infra-es-
trutura, que reuniu em
setembro, na capital
paulista, grandes empre-
sas do setor, tais como
Camargo Corrêa e Pe-
trobras. Entre os pales-
trantes, havia nomes
como Henrique Amaran-
te Pinto, diretor da área
social e de crédito do
BNDES, e Martus Tava-
rez, vice-presidente exe-
cutivo da Fiesp. Skaf e
Sahyoun assinam, ain-
da, a organização do
evento Jovens Líderes
Empresariais, que, na
última edição, levou a
um resort na Bahia 380
representantes da
nova geração de em-
presários do País.

Assim, criando eventos
com marca, a meta da Im-

possíveis para os próximos três anos
é atingir faturamento na ordem de
R$ 50 milhões anuais. "A temporada
2006 foi uma fase de bons negócios.
Esperamos que a empresa conti-
nue assim pelos próximos anos",
diz Sahyoun. Guanaes também
tem a mesma expectativa. 
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