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Associado à DDB, publicitário pretende agora listar holding YPY, dona da agência Africa, na Bolsa 
de Valores de São Paulo. 
 
Depois de um ano de negociações e muita especulação, o grupo YPY, do publicitário Nizan 
Guanaes que faturou no ano passado cerca de R$ 2 bilhões, anunciou oficialmente a conquista de 
um parceiro internacional. Trata-se da rede americana DDB, uma das maiores do mundo, que no 
Brasil possui participações na DM9 e na Eugênio - ambas integrantes do YPY. De acordo com 
executivos do setor, a capitalização do grupo seria o primeiro passo para a estréia na Bolsa de 
Valores de São Paulo (Bovespa), ainda este ano.  
 
A parceria com os americanos visa aumentar o poder de capitalização da holding nacional de 
comunicação. Segundo executivos, Guanaes vinha comentando, em conversas com outros 
publicitários, que é importante a presença de investidores estrangeiros para crescer no mercado 
nacional. Para ele, ''é bom também ver agências nacionais crescendo. Porém, qualidade não é 
uma questão de capital''. O negócio foi fechado semana passada, apesar da morte do presidente 
mundial da DDB, Ken Kaess.  
 
- Nizan sempre defendeu a associação com grupos internacionais. A escolha da DDB foi acertada 
depois da vitoriosa parceria com a DM9, já presidida pelo publicitário. Além disso, a rede 
americana é uma das maiores do mundo - disse um executivo do ramo ao JB.  
 
Com o novo negócio, a DDB torna-se sócia-minoritária da holding de Nizan. Já o grupo brasileiro 
aumenta sua participação na DM9. Oficialmente, os números do acordo não foram divulgados.  
 
Criado por Nizan Guanaes, o YPY conta com participação societária do Banco Icatu e é liderado 
por Guga Valente. Além da Africa, fundada em dezembro de 2002, e da DM9, compõem o grupo 
as marcas MPM, Loducca e EugênioDDB e a empresa de eventos Tudo, criada recentemente.  
 
A Tudo Comunicação, formada no ano passado, é voltada para a área de entretenimento. A nova 
empresa terá como diretor Maurício Magalhães, ex-diretor de Negócios, Conteúdo e 
Entretenimento da Rede Bahia desde o início da década de 90. A empresa começou funcionando 
provisoriamente nas dependências da Africa.  
 
Presidida por Sérgio Valente, a DM9 foi a primeira a se associar à DDB, em 1997. A agência é a 
quinta no ranking das que mais faturaram no Brasil no ano passado, com R$ 876 milhões, de 
acordo com a consultoria Ibope Monitor.  
 
Entre os clientes da DM9 estão algumas das maiores empresas do país como Ponto Frio, com 
verba anual de mais de R$ 90 milhões, a SuperBonder, com mais de R$ 14 milhões este ano, e a 
marca Bohemia, da Ambev - dona ainda das cervejas Skol, Brahma e Antarctica.  
 
Duas outras empresas do grupo também estão entre as 20 maiores da mesma listagem. A Africa, 
com R$ 657,8 milhões de faturamento, e a Eugênio, que também usava o sobrenome da DDB 
desde o fim de 2002, com R$ 437 milhões. Elas ficaram, respectivamente, com o décimo-primeiro 
e o décimo-quinto lugar do ranking. A DDB tem 206 escritórios em todo o mundo. Ao todo, atua 
em 96 países dos cinco continentes.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 4 abr. 2006, Economia, p. online. 
 
 


