
B\Ypy. Por outro lado, demorou 
um tempo para que as agências 
prospectadas entendessem a 
nossa proposta. Acredito que as 
próximas aquisições serão mais 
rápidas e que enfrentaremos 
menos resistências”, supõe Guga 
Valente, presidente do Ypy, infor-
mando que dispõe de mais R$ 100 
milhões para novos investimentos 

nos próximos três anos, com prio-
ridade para os serviços de mar-
keting, especialmente nas áreas 
de incentivo, design, branding, 
relações públicas e marketing 
cultural. “A participação da pu-
blicidade na receita dos grandes 
grupos globais estabilizou-se 
em cerca de 40% depois de cair 
rapidamente. Ou seja, mais da 

O estilo Guga de fazer negócios

Depois de anunciar, em julho 
do ano passado, a intenção de 
aglutinar 12 empresas, o Grupo 
B\Ypy dá o maior passo para in-
crementar seu porte e aumentar 
sua importância para a holding 
Ypy, controlada por Nizan Guana-
es, Guga Valente, Icatu e DDB.

O reforço que chega ao braço 
de serviços de marketing, man-

tido em sociedade com Bazinho 
Ferraz, inclui a transferência 
para o guarda-chuva B\Ypy de 
duas empresas que já vinham 
atuando no Ypy, a Tudo (pro-
moções e eventos) e a ReUnion 
(marketing esportivo); novas so-
ciedades, firmadas com a Sunset 
(marketing direto) e com a New 
Style (PDV); e o lançamento da 

B\Ferraz
Dirigida pelo sócio Bazinho 
Ferraz, também presiden-
te do grupo, é a jóia da 
coroa do B\Ypy. A agência 
de marketing promocional 
e eventos foi criada em 
1999 e emprega atual-
mente 140 profissionais. 
Entre seus clientes, des-
tacam-se Skol, Guaraná 
Antarctica, Terra, Phillips 
e Comgás.

New Style
Com 15 anos de atuação 
em ações direcionadas aos 
pontos-de-venda, é coman-
dada pelos sócios Cláudio 
Xavier e Alice Coutinho, à 
frente de uma equipe de 
100 funcionários. Tem sede 
em São Paulo e uma rede de 
coligadas espalhadas por 
todo o Brasil para atender 
anunciantes como Ambev, 
Bauducco, Bradesco, Cyrela, 
P&G, Sadia e Visa.

Hello Interactive
Start-up focada no marke-
ting digital e dirigida pelos 
sócios Suzana Apelbaum, 
Alexandre Grynberg (ambos 
ex-Africa) e Alexandre San-
tos (ex-AgênciaClick). Em 
processo de contratação de 
sua equipe, nasce atenden-
do a conta do Terra, além 
de manter pretensões de 
rápida internacionalização, 
com foco inicial nos Estados 
Unidos e Europa. 

Sunset
Fundada há 13 anos e 
especializada em mar-
keting direto, a empresa 
dos sócios Guto Cappio e 
Tasso Scaff tem figurado 
entre as mais premiadas 
do segmento no mercado 
brasileiro. Mantém equipe 
de 84 funcionários dedica-
dos a projetos de clientes 
como Hipercard, Fininvest, 
Symantec, Unibanco, Tele-
fônica, Bayer e Natura.

ReUnion
A agência de marketing 
esportivo dos sócios Ge-
raldo Rodrigues, Guilher-
me Schaeffer e Fernando 
Julianelli está há 15 anos 
no mercado. Atualmente 
conta com 25 profissionais, 
representa escuderias da 
Fórmula 1 (Honda, Williams 
e Renault), gerencia car-
reiras de atletas e presta 
serviços para Terra, Red 
Bull, Mitsubishi, Pirelli, Nike 
e Vivo, entre outros.

Tudo
Com dois anos de mercado, 
a empresa comandada 
pelo sócio Maurício Ma-
galhães realiza projetos 
nas áreas de eventos e 
promoções. Sua equipe de 
35 funcionários já realizou 
projetos para anuncian-
tes como SBT, RBS, IBM, 
Bridgestone, JHSF, Gafisa, 
Nívea, Yahoo, Morumbi 
Shopping e Stock Car.
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Organograma da holding Ypy

Hello Interactive (marketing digi-
tal). Somadas à B\Ferraz (marke-
ting promocional), que originou 
o grupo, o B\Ypy soma agora seis 
empresas (ver quadro).

Com as novidades, a partici-
pação do B\Ypy no faturamento 
da holding, que atualmente é de 
cerca de 15%, deve subir para 
30% em 2008. A previsão do Ypy 

é de fechar 2007 com receita 
de R$ 310 milhões, ainda sem 
considerar as aquisições deste 
ano. A meta traçada pela holding 
para os próximos cinco anos é de 
crescimento anual de 20%.

“No início tivemos um traba-
lho grande para mapear oportu-
nidades de empresas atuantes 
nos mercados que interessam ao 

Segundo Guga Valente, pre-
sidente do Ypy, a holding fecha 
negociações de compra prevendo, 
em alguns casos, participação 
minoritária inicial, mas com cláu-
sula que lhe garante a opção de 
se tornar majoritária, geralmente 
após período de um ano, tempo 
para que a sinergia com a empre-
sa seja posta à prova. No início 
deste mês, o Ypy enfrentou seu 
primeiro caso de desacordo, com 
a interativa Garage, que deixou a 
holding após desentendimentos 
entre seus sócios gestores e os 
investidores.

“Passada esta etapa inicial, 
ficamos com participações que 
variam de 51% a 80% em cada uma 
das agências, sempre mantendo os 
diretores como sócios, para que 
eles nunca percam o compromisso 
com o crescimento de suas em-
presas”, frisa Valente. As únicas 
exceções são a DM9DDB, na qual a 

DDB Worldwide é majoritária, com 
cerca de 55% das ações, e a Stock 
Car, controlada pela CIE.

Neste momento, o Ypy não faz 
aporte financeiro nas empresas que 
estão sendo incorporadas — a não 
ser, evidentemente, na start-up
Hello. O investimento da holding é 
totalmente voltado para remunerar 
os sócios das empresas, pela com-
pra de parte de suas ações. 

O Ypy também está investindo 
na sua consolidação como holding 
financeira com pretensões expli-
citas de lançar ações na bolsa de 
valores nos próximos dois anos. 
Na visão de Valente, a abertura 
de capital será a principal forma 
de financiar o crescimento futuro 
da holding. Atualmente, o grupo 
é controlado por Nizan Guanaes, 
sócio majoritário com cerca de me-
tade das ações; o próprio Valente, 
que detém participação ao redor 
de 15%; e os investidores Icatu e  

DDB, com aproximadamente 30% 
e 5%, respectivamente. Estão em 
curso negociações que podem 
levar à entrada de um novo sócio 
investidor ainda neste ano. Além 
disso, o Ypy detém cerca de 80% do 
B\Ypy, com o sócio Bazinho Ferraz 
mantendo os 20% restantes.

Há cerca de um ano o Ypy 
contratou Flávia Faugeres (ex-
Ambev), sua atual diretora de 
processos, que vem desenvol-
vendo um trabalho auxiliado 
pelo consultor Vicente Falconi 
Campos, do INDG (Instituto de 
Desenvolvimento Gerencial), com 
a finalidade de estruturar melhor 
os processos internos e a consoli-
dação financeira das empresas da 
holding. “Estamos compartilhando 
serviços jurídicos, fiscais e de 
recursos humanos para gerar eco-
nomia de escala e uniformidade 
nos números de todas as empre-
sas”, afirma Valente.         (AZL)

Reforço multidisciplinar 
De olho na Bolsa de Valores, Ypy prioriza investimentos em serviços de marketing
Alexandre Zaghi Lemos
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metade dos negócios é gerada por 
agências especializadas”, frisa 
Valente. De olho nessa tendência, 
agências como a Giovanni + Draft-
FCB e Neogama/BBH também 
apostam em modelos integrados 
(ver mais na pág 25).

Conforme a filosofia que vem 
regendo os negócios do Ypy, 
todas as empresas disputam 

mercado entre si, mas também 
atuam de forma complementar. 
“Nosso grande desafio é o de in-
tegrar os serviços de marketing, 
prestados por empresas diferen-
tes, que concorrem umas com as 
outras”, ressalta Bazinho Ferraz, 
que preside o B\Ypy.

“A era Nizan Guanaes acabou. 
A filosofia personalista não se 
sustenta mais. Nenhum de nós é 
melhor do que todos nós juntos”, 
prega o próprio Guanaes sobre as 
mudanças vivenciadas atualmen-
te pelo mercado de comunicação, 
onde a sinergia entre disciplinas 
ganha força decisiva.

Na sua visão, o Ypy está cons-
truindo um bom composto de 
empresas, que vão do “A ao C”, 
sendo “A” de advertising, “B” de 
below the line e “C” de content. 
“A publicidade é o dólar, os ser-

viços de marketing são euros e 
o conteúdo é o iene. E com essa 
cesta de moedas a holding está 
mais protegida para chegar ao 
IPO”, compara Guanaes.

Ele confirma que o lado “B”, 
dos serviços de marketing, é a 
prioridade para os dois próximos 
anos, com os passos seguintes 
sendo justamente o lançamento 
de ações do Ypy na bolsa de va-
lores e a internacionalização da 
holding, que teria interesses em 
países como México, Portugal e 
Espanha. Este último objetivo 
poderá ser experimentado em 
breve, já que Guanaes vê espa-
ços para que a novata Hello atue 
nos mercados norte-americano 
e europeu de marketing digital. 
“Se empresas brasileiras como 

Ambev, Vale do Rio Doce, Itaú, 
Havaianas (Alpargatas) e Gerdau 
estão se espalhando pelo mundo, 
porque não podemos fazer o 
mesmo com nossas agências?”, 
questiona Guanaes, prometendo: 
“Vamos montar uma multinacio-
nal verde e amarela”.

Para apresentar seu conjunto 
de empresas, o grupo investirá 
US$ 2 milhões nos próximos 
dois anos em campanhas e pa-
trocínios de eventos, além de 
“presença significativa” no Fes-
tival de Cannes. A primeira ação 
inclui comerciais criados pela 
Africa, produzidos pela Cine e 
protagonizados por celebridades 
que irão apresentar cada uma 
das agências: Danielle Winits 
(B\Ferraz), Luciano Huck (ReU-
nion), Murilo Benício (Sunset) e 
José Mayer (New Style).

Não é de hoje que publicitários 
brasileiros tentam seguir os 

passos dos grandes grupos mul-
tinacionais, investindo em ganhar 
musculatura no mercado interno 
com vistas tanto à abertura de 
capital na bolsa de valores como 
à internacionalização. Ainda nos 
anos 90, Eduardo Fischer iniciou 
a formação do seu Grupo Total 

com tais pretensões. Hoje, embora 
ainda não tenha chegado ao IPO, 
mantém quatro agências no Brasil 
e presença na Argentina, Colômbia 
e Portugal. Nizan Guanaes não 
esconde sua inspiração em líderes 
como Martin Sorrell (WPP): “Que-
ro ser processado por plágio, pois 
estamos copiando o que fizeram os 
grandes grupos multinacionais”.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, 20 ago 2007. Agências, ano 29, n. 1272, p. 24.


