
DM9 faz 20 anos em meio à polêmica
Campanha criada para WWF com referência ao 11 de setembro desperta ira na mídia dos Estados Unidos
ALEXANDRE ZAGHI LEMOS

O mês de setembro, o nono do ano, é
cabalístico para a DM9, que desde o início
de suas atividades em São Paulo, há 20
anos, herdou o número 9 da mãe baiana e
adotou-o como amuleto. Por esse motivo,
era grande a expectativa da agência com
o início do mês que escolheu para come-
morar seu aniversário,' o que fará na noite
desta quarta-feira, 9, as 9:09.

Contudo, o misticismo não foi sufi-
ciente para afastar os problemas trazidos
por um fantasma que resolveu bater
à porta justamente quando setembro
chegava. A divulgação de um anúncio e
um filme criados para a WWF despertou
a ira da imprensa dos EUA por referên-
cia desrespeitosa aos atentados de 11
de setembro de 2001 ao WTC, em Nova
York — justamente às vésperas de se
completarem oito anos da tragédia (ver
box nesta página).

Apesar de indesejável nesta hora, o
imbróglio iniciado na semana passada
não foi o único desses 20 anos — embo-
ra esteja entre os de maior repercussão
internacional. Já em seu nascimento,
em 1989, a DM9 paulista chegava es-
bravejando uma proposta alternativa

às grandes agências da época, descritas
por seu fundador, Nizan Guanaes, como
"elefantíases empresariais, com estrutu-
ras inchadas, lentas e pouco rentáveis",
"afogadas em um mar de burocracia" e
com "problemas sucessórios".

Disposto a se lançar como alterna-
tiva, Guanaes, que já era um criativo
reconhecido, estreou na carreira de
empresário comprando a agência de seu
ex-patrão Duda Mendonça, que a havia
inaugurado na Bahia em 1975, usando
as iniciais de seu nome.

A sociedade inicial incluiu ainda o
publicitário Domingos Logullo, que tinha
experiência no mercado paulista, onde
ocupava a vice-presidência de criação
da Salles (uma das grandes estruturas
da época), Guga Valente, que ficaria
responsável pela condução operacional
da agência, e a Icatu Participações, que
financiou a empreitada.

Os arquivos da DM9 apontam o dia
19 de setembro como data oficial da
transferência da sede de Salvador para
São Paulo. Naquele momento nascia o
embrião do que é hoje o Grupo ABC, no
qual Guanaes e Guga Valente ampliaram

a estratégia de financiamento via fundos
de investimento.

Essa trajetória ganhou parceiro in-
ternacional em junho de 1997, quando
a rede norte-americana DDB (Grupo
Omnicom) entrou como sócia majori-
tária na DM9.

O plano de construir um grupo brasilei-
ro de comunicação foi interrompido com
o hiato causado pela ausência de Guanaes

e Valente, que atuaram no portal iG entre
março de 2000 e o mesmo mês de 2002.
É justamente na negociação de volta da
dupla para a agência que surge a hol-
ding Ypy, que mais tarde mudaria seu
nome para ABC, hoje sociedade entre
Guanaes, Guga Valente e Sérgio Valente
(atual presidente da DM9) com o aporte
financeiro da DDB, do Banco Icatu e da
Gávea Investimentos.
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