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You & Mr Jones adquire participação majoritária na brasileira DP6 

Brasil é um dos maiores e mais avançados mercados de marketing de tecnologia em todo o mundo 

Luiza Santibañez 

 

O You & Mr Jones, grupo americano de tecnologia de marketing, adquiriu uma participação majoritária na Digital Inc 

Tecnologia e Marketing (DP6), empresa de tecnologia e dados de marketing da América Latina. O valor da transação 

não foi divulgado. 

Na operação, finalizada em 30 de setembro, o Demarest Advogados assessorou os sócios da DP6.  

https://br.lexlatin.com/noticias/you-mr-jones-adquire-participacao-majoritaria-na-brasileira-dp6
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A equipe de LexLatin soube que o Peixoto & Cury Advogados representou o You & Mr Jones, mas o escritório não 

confirmou sua participação na operação até o momento de publicar esta nota. 

A DP6, com sede em São Paulo, oferece soluções de tecnologia e dados para muitas das maiores empresas da região, 

bem como várias marcas globais que operam no país, incluindo Carrefour, CNN, BASF, Natura, Nubank, Raia, Drogasil 

e Whirlpool. A empresa oferece experiência em tecnologia e dados, desde medição de dados até atribuição de mídia, 

integração martech, ciência de dados, análise de marketing com base em IA e otimização de conteúdo. 

“O negócio surge no momento em que os profissionais de marketing enfrentam desafios crescentes em torno de 

dados e inteligência de marketing com a remoção iminente de cookies de terceiros e várias ações regulatórias em 

relação a dados e privacidade em andamento em todo o mundo”, explicou o You & Mr Jones em um comunicado.  

David Jones, fundador do You & Mr Jones, disse que o Brasil é um dos maiores e mais avançados mercados de 

marketing de tecnologia em todo o mundo. “Essa mudança nos dá a capacidade de expandir ainda mais nossas 

capacidades de dados globais em um dos mercados digitais mais importantes e de rápido crescimento do mundo”, 

afirmou. 

O You & Mr Jones é o primeiro grupo Brandtech do mundo. Atualmente, conta com escritórios em 40 países e mais 

de 50 cidades. O grupo oferece serviços de marketing para empresas como Adidas, Banco Itaú, Danone, Facebook, 

Microsoft, Renault-Nissan, PayPal e Unilever. 

Assessores jurídicos 

Assessores do Digital Inc Tecnologia e Marketing Ltda (DP6): 

Demarest Advogados: Sócios Joyl Gondim e Renato Canizares. Advogados Gabriel Queiroz e Roberto Casarini. 

Assessores do You & Mr Jones: 

Peixoto & Cury Advogados* 

*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação. 

 
 

 


