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A partir desta segunda-feira (2), a DM9DDB inicia nova fase na sua área de criação. O redator 
Rodolfo Sampaio, ex-vice-presidente de criação da Publicis Brasil, assume cargo similar na 
agência. Ele vai dividir a função com o diretor de arte Júlio Andery, como ele, vice-presidente 
da área. O presidente da agência, Sérgio Valente, que fazia dupla com Andery, vai ficar mais 
concentrado no business, especialmente nas oportunidades que podem surgir nos próprios 
clientes. A DM9DDB tem 22 duplas de criação, sem mencionar profissionais de produção e 
below the line, integrados à criação. Nos últimos meses a DM9DDB conquistou as contas dos 
refrigerantes Sukita e Guaraná Antarctica, Brastemp, Consul, Purificadores de Água Brastemp, 
TVA e Sadia. Falta à agência contas nos segmentos automobilístico, turismo e de aviação. 
 
Valente enumera cinco pontos como chaves para o modelo de gestão da DM9DDB: 1) produto 
de qualidade criativa e estética indiscutíveis; 2) não basta ser criativo, tem que ter 
posicionamento estratégico; 3) conhecer o cliente com intimidade extremada; 4) planejamento 
eficaz; 5) e lucratividade. 
 
"Estamos investindo em conhecimento com cursos de especialização para tornarmos nossos 
processos mais ágeis", disse Valente. "A chegada do Sampaio não vai me afastar da criação, 
mas vou ficar mais perto dos negócios. Quero usar esse tempo para fazer crescer a agência 
que é o meu compromisso com os acionistas", acrescentou. 
 
Valente recomenda ao staff da DM9DDB a busca da simplicidade. "Devemos perseguir a idéia 
em tempo integral. Ela é a base de tudo. "Terra, qual é a sua?", por exemplo, não é um 
slogan, é um posicionamento. A partir desse mote, vamos para qualquer lugar, argumentou. 
Sampaio e Andery ainda não formalizaram agenda de trabalho, mas ambos já sabem que a 
rotina na DM9DDB é robusta. "O volume de clientes da agência é grande e a demanda de 
trabalho é proporcional à estrutura", disse Andery. Sampaio, que passou nove anos na Publicis 
Brasil, está acostumado com as exigências dos grandes anunciantes. "Tirei um período de 
férias. Só agora vou tomar conhecimento do que vou fazer. A novidade é o ambiente novo", 
argumentou Sampaio. 
 
O encantamento mútuo entre Valente e Sampaio teve início quando o atual presidente da 
DM9DDB foi vp de criação da Salles Darcy (atual Publicis Brasil). Sampaio era o diretor de 
criação da unidade da agência no Rio de Janeiro. "A Salles carioca que conheci é o modelo 
mais próximo do que é a DM9DDB, uma agência multidisciplinar. Criação e atendimento 
trabalhando em conjunto em benefício do cliente, sem competição. Trabalhávamos em sintonia 
e esse tipo de atitude gera resultados incontestáveis para os clientes. Quando tive a 
oportunidade de convidar o Sampaio para vir trabalhar conosco, não tive dúvida", justificou 
Valente. 
 
Carreira 
Sampaio é carioca de Campo Grande. Estudou publicidade na ECO (Escola de Publicidade da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro). Começou sua carreira em 1988 como estagiário da 
Artplan. Um ano depois foi efetivado e passou a integrar a equipe comandada por Fábio 
Fernandes. Mais tarde foi para a Salles, agência que o promoveu a diretor de criação com a 
transferência de Marcello Gianini para o comando criativo da matriz em São Paulo. 
 
"A idéia é realizar um bom trabalho. Tenho muita afinidade com o Valente e seus objetivos. É 
uma nova fase e espero agregar valor para manter o nível de excelência da DM9DDB", 
finalizou. 
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