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São Paulo, 4 de Julho de 2006 - As constantes mutações do consumidor exigem o 
uso de novas e diferenciadas estratégias de marketing que exigem, por 
conseqüência, uma reformulação do modelo de negócios das agências de 
comunicação. No mundo e agora também no Brasil. Por aqui, a propaganda está 
deixando de ser a única estrela a desfilar na passarela, acompanhada por 
marketing de relacionamento, promocional, marketing direto, design, 
entretenimento, eventos.  
 
Esta fase atual, em que os grupos brasileiros estão à caça de novas e prósperas 
empresas de comunicação, foi comprovada ontem, quando a holding Ypy (de 
propaganda) fez uma parceria com a BFerraz (marketing promocional) para lançar 
um grupo de serviços especializados em comunicação, o BYpy.  
 
A holding BYpy, da qual o grupo Ypy - composto pelo Grupo MPM (MPM e Loducca), 
Eugenio, DM9DDB, Africa e Tudo - é acionário, com participação não revelada, 
surge com duas agências, a própria BFerraz e ainda a Garage Interactive 
Marketing.  
 
De acordo com Nizan Guanaes, do Ypy, uma nova agência fará parte da BYpy ainda 
este ano, especializada em trade marketing, de ações no ponto-de-venda. "Nossa 
meta é adquirir outras dez agências em três anos", anunciam Bazinho Ferraz, que 
assume o comando da holding BYpy, e Guga Valente, presidente da Ypy e ex-
presidente da agência DM9DDB.  
 
Este novo formato de empresa, afirma Nizan Guanaes, é uma tendência mundial. O 
publicitário menciona os grandes conglomerados como Omnicom Group e WPP 
Group, que têm em seu portfólio uma diversidade de empresas no ramo de 
comunicação, atendendo às mais variadas necessidades de seus clientes, e muitas 
vezes concorrendo na disputa por uma verba única.  
 
Esta expansão, no entanto, é resultado de um trabalho minucioso, o que significa 
que a holding BYpy está disposta a adquirir apenas empresas tanto criativas como 
financeiramente lucrativas e com um bonito portfólio de clientes.  
 
A tarefa fica a cargo de Guga Valente e é pensada para que os negócios das duas 
holding (BYpy + Ypy) somem um faturamento conjunto de US$ 1 bilhão no prazo 
de quatro anos. "O projeto a longo prazo, três anos, é formar um negócio que 
tenha ações em Bolsa", avisa Nizan Guanaes, ao completar que o formato não está 
definido e que terá ainda de ser elaborado por uma empresa especializada. A 
BFerraz informa ter faturado R$ 65 milhões em 2005, um salto de 43% sobre 2004. 
"Nossa empresa, criada em 1999, vinha crescendo a uma taxa de 100% ao ano", 
conta Bazinho Ferraz. É responsável por trabalhos como a Super Casas Bahia, Skol 
Beats (evento de música promovido pela AmBev), Audi House, entre outros. A 
Garage, apesar de menos de um ano no mercado, já conquistou a conta do portal 
da nova empresa de cosméticos da empresária Cristina Arcangeli, a Éh.  
 
O próprio grupo Ypy vem registrando resultados positivos. De acordo com Guga 
Valente, a holding apresentou um faturamento de R$ 1 bilhão no ano passado, 
melhora de 27% sobre os resultados de 2004. Parte disso, vale lembrar, em 
decorrência do crescimento da DM9DDB, que terminou 2005 como a sexta maior do 
Brasil. A Africa ficou na 11 colocação, de acordo com ranking do Meio & Mensagem.  
 
Nizan diz ainda que o tripé de seus negócios de comunicação está baseado na 
propaganda, nos serviços especializados em marketing e no entretenimento. 



Também pretende fazer aquisições no segmento da propaganda, para a Ypy, mas 
diz que este negócio, no momento, está bem estruturado e suficiente.  
 
O interesse em comprar agências de comunicação não é exclusiva da holding BYpy. 
Sergio Amado, principal executivo do Grupo Ogilvy no Brasil, disse a este jornal 
que, para este ano, serão anunciadas duas aquisições na área de propaganda e 
mais duas na área de marketing digital. O objetivo é ser o primeiro grupo do País 
em receita. "Se o negócio for bom, vamos comprar", avisou Amado.  
 
As aquisições a serem feitas pela BYpy não necessariamente precisam ser de 
agências estabelecidas em São Paulo. "Também analisamos negócios fora deste 
centro", diz Valente. Uma das renomadas de trade marketing é a Plano.Trio, de 
Curitiba. Sobre a negociação com uma agência de São Paulo, de comunicação 
dirigida, Valente afirma que o interesse vem principalmente da gigante DDB. Se der 
certo, a agência fará parta da BYpy.  
 
kicker: Projeto de estar no mercado de ações ainda não tem seu formato definido, 
mas expectativa é de que ocorra em três anos  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 jul. 2006, Caderno C, p. 6.  
 


