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Por essa, nem mesmo o publicitário Nizan Guanaes esperava. A holding da qual é sócio, a Ypy - 
que inclui as agências Africa, DM9DDB, e MPM - fecha 2004, segundo ele, com um faturamento de 
R$ 1 bilhão. E o número é positivo em diversos sentidos. Além de rechear os cofres da empresa, 
revela uma recuperação sólida da DM9DDB, agência responsável por cerca de R$ 500 milhões 
deste montante e que, para completar, acaba de conquistar uma nova conta, a da Tok&Stok.  
 
Significa ainda que o renascimento da marca MPM, em meados do ano passado, foi uma decisão 
acertada - a agência acaba de ganhar a conta da gigante Burger King, que estreou no Brasil. 
Porém, o que mais chama a atenção dos mercados publicitário e anunciante neste crescimento da 
holding Ypy é o case de sucesso no qual se transformou a Africa.  
 
A agência tem hoje nove clientes e faturamento de R$ 320 milhões em 2004. Esse resultado deve 
colocá-la no 10 lugar no ranking das maiores agências do Brasil, posição conquistada em apenas 
dois anos. "Não imaginava que a Africa teria um crescimento tão rápido. Atribuo isso a diversos 
fatores, como o momento econômico e, principalmente, ao modelo de trabalho que escolhemos", 
diz Guanaes.  
 
Grupo Nizan Guanaes chega ao R$ 1 bi... 
  
Vale lembrar que a holding Ypy passa a ter em 2005 como presidente João Augusto Valente, 
também sócio do grupo. Nizan Guanaes tenta se lembrar de alguma agência no Brasil que tenha 
tido o mesmo crescimento, em tão pouco tempo, a exemp lo da Africa. Cita alguns nomes como o 
da própria DM9DDB, da concorrente F/Nazca Saatchi & Saatchi, mas ao fim assegura que nenhum 
desses cases são iguais ao de sua Africa.  
 
O modelo de trabalho adotado pela agência, ao qual Guanaes se refere, está baseado numa 
dedicação a poucas contas. "Temos uma proposta de valor. Os clientes querem mais que 
publicidade. A Africa traz um novo formato na propaganda. Isso atraiu novos clientes, além dos 
resultados que ajudamos a conquistar."  
 
Hoje, a Africa concentra-se em contas como o da Cachaça 51 (Companhia Muller de Bebidas), 
Brahma (AmBev), Pão de Açúcar, Nivea, Vale do Rio Doce, Assolan, Gradiente, Vivo e Itaú. "Se 
tínhamos alguma conta quando começamos? Claro, várias. Mas apenas a pagar", brinca Guanaes. 
"Porém, sempre pensamos em ser grande. Caso contrário, você pode inibir a conquista de um 
cliente", considera.  
 
A Africa começou a operar com o endomarketing do banco Itaú e, logo em seguida, se somaram 
Vivo e Assolan. No caso das esponjas de aço, o desafio era conquistar a fatia de um mercado com 
controle absoluto da Bombril. "No primeiro ano foram quatro contas. No segundo, conquistamos 
mais cinco clientes", lembra Nizan Guanaes, com orgulho. O publicitário destaca, porém, que o 
objetivo da agência não é trabalhar com um portfólio de 60 clientes, por exemplo, apesar de estar 
sempre em prospecção. "Toda agência corre o risco de perder um cliente. Esta prospecção, no 
entanto, não muda nosso sistema de trabalho, de exclusividade", enfatiza Nizan Guanaes. "A 
Africa trabalha a sua imagem como faz para seus próprios clientes", afirma o publicitário.  
 
Para dividir com o mercado, estudantes e profissionais de marketing o sucesso da Africa, a 
agência coloca nas bancas a partir de domingo a sua primeira revista, "Africa". Por R$ 18 será 
possível ficar por dentro dos detalhes que fizeram da agência uma das dez maiores do Brasil em 
apenas dois anos. A publicação a princípio deve ser anual e tem 180 páginas. Com o gancho de 
sucesso, aniversário e revista, Guanaes, mais uma vez, vai à mídia para falar de sua agência 
numa campanha para TV paga.  
 



Entre os planos futuros para a holding está a participação mais intensa no no- media, com 
agências em outras atividades da publicidade, como o marketing direto. Já Guanaes afirma que 
não tem mais a intenção de voltar a trabalhar com política. "Essa possibilidade está 
completamente descartada. Quero aumentar meus negócios na propaganda", finaliza o 
publicitário.  
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