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Os três gatinhos tradicionais  da DPZ estão saindo de  cena,   substituídos por Duailibi,  Petit e 
Zaragoza estilizados no novo portfolio   digital, lançado    pela agência    para conquistar no 
vos clientes.  A estratégia de divulgação inclui o envio de elegantes caixas diárias com as 
letras DPZ em vermelho para executivos de grande influência no mercado. Os escolhidos 
também vão receber as palavras-chave "prepare-se", "saboreie" e "colecione" para reforçar 
que comunicação se escreve com as letras da DPZ. 
 
As personagens Roberto Duailibi, Francesc Petit e José Zaragoza, sócios da DPZ, criadas pela 
Briquet, são cicerones virtuais que apresentam campanhas e clientes, contando os 38 anos de 
histórias da agência e a criação das marcas Banco Itaú, Sadia, Gol, e de personagens 
consagrados como o baixinho da Kaiser, o garoto Bombril e o mordomo Alfredo (Neve). 
  
O portfólio também terá versão impressa. A criação é de Roberto Velloso, Ronaldo Ferreira, 
Igor Ota, Celio Salles, Kleber Fonseca e Paulo Voltolino, com direção de criação de Zaragoza, 
Velloso e Fonseca. A animação é da Briquet, com trilha da YB e produção digital da Tríade. 
 
A DPZ criou recentemente a área de Estratégia e Negócios para incrementar novas parcerias. 
Há um ano, abriu em sociedade com a Holding Clube a agência de marketing direto e eventos 
especializada no público jovem Samba Comunicação. 
 
O mesmo aconteceu com a agência digital Tríade. As duas agências estão organizando a final 
da Copa do Mundo dos Games (ESWC - Eletronic Sport World Cup) no Brasil, que deve reunir 
30 mil participantes em São Paulo. 
  
A DPZ também está trabalhando para ampliar suas atividades no exterior, em parceria com a 
Dentsu e também na consolidação das atividades na América do Sul. 
No portfólio distribuído ao mercado, a DPZ quer destacar sua ética, criatividade, bom gosto, 
além de comprovar que acompanha evoluções tecnológicas, mudanças de comportamento e 
tem preocupação especial com a pesquisa de mídia. Mas algumas coisas nunca mudam: o CD-
Rom mostra a meia vermelha de Petit, um Zaragoza sambista e Duailibi munido de seu laptop 
e de gravatas vermelhas, em momentos de concentração pelo poder criativo e a vontade de 
surpreender da DPZ. O CD-Rom traz ainda o jogo da memória e a máquina caça-níqueis que 
distribui brindes virtuais. 
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