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A fase é boa para a DPZ, que completa 40 anos no próximo dia 1º de julho. Na semana 
passada, a agência turbinou o seu portfólio de clientes com duas novas contas relevantes: a 
CHL, construtora líder no mercado do Rio de Janeiro, e o Beto Carrero World, localizado no 
Balneário de Penha, em Santa Catarina, e considerado o maior parque multitemático da 
América Latina e o quinto maior do mundo. 
 
Além das novas conquistas e do aniversário da agência, outro motivo de comemoração são os 
bons resultados obtidos nos primeiros cinco meses de 2008. Segundo Flávio Conti, diretor 
geral da DPZ, a previsão é de fechar o semestre com crescimento de 22% acima das metas 
projetadas para o período. Na comparação com o primeiro semestre do ano passado, a agência 
cresceu 20%. 
 
“O bom momento está expresso na mídia com a grande quantidade de veiculação que a 
agência faz”, diz Conti. Estão no ar filmes e anúncios impressos da DPZ para Itaucard, Itaú, 
Vivo, Dreher, Old Eight, Neve, Brombril, Senac, Bovespa/BM&F, Paramount, Centenário da 
Imigração, NewCare (Mantecorp). Também este ano, a DPZ Rio conquistou as contas do 
Outback e NKS. 
 
No caso do Beto Carrero, a DPZ vai ocupar o lugar de uma house agency e será responsável 
por toda a comunicação do parque, que passa por uma ampliação, que deve ser finalizada até 
2009. Dentro dessas mudanças está, principalmente, o investimento em novas tecnologias e 
brinquedos. Está previsto para cerca de um mês a chegada de uma montanha-russa que será 
a maior da América Latina. 
 
Reposicionamento 
Os bons resultados da DPZ devem ser atribuídos, principalmente, ao novo posicionamento da 
agência. Segundo Flavio Conti, a relação com os clientes vem se aprimorando e a criação está 
sabendo explorar bem essa realidade, trazendo idéias e conceitos de sucesso. Exemplo disso é 
o recall surpreendente da Itaucard com o comercial que mostra o ator Dan Stulbach dançando, 
e o sucesso do conceito ‘Sou pré e sou Vivo’. 
 
O sócio-diretor José Zaragoza resume a condição que levou a DPZ a estar, há 40 anos, entre 
as principais agências brasileiras. “A DZP está fazendo 40 anos, mas não perdeu a mão nem o 
gosto criativo em tudo o que faz. As peças que criamos têm sempre, como condição, oferecer 
respostas ao consumidor e na outra ponta a satisfação do cliente”,   diz ele. 
 
História 
A DPZ é uma das mais conceituadas e tradicionais agências de publicidade do País. Fundada e 
comandada pelos sócios Roberto Duailibi, Francesc Petit e José Zaragoza (que deram à 
empresa as iniciais de seus sobrenomes), a agência é uma das poucas que ainda se mantém 
com capital 100% nacional e tem no portfólio campanhas memoráveis. 
 
Foram vários ícones da publicidade brasileira desenvolvidos pela DPZ. O garoto Bombril, por 
exemplo, é sempre lembrado entre os mais relevantes. Sucesso há 30 anos, o personagem é 
interpretado até hoje pelo engraçadíssimo ator Carlos Moreno em campanhas para a família 
Bombril. Outro exemplo é o simpático frango da Sadia. O “S” de Sadia também é criação da 
agência e há muito representa o símbolo de qualidade da marca. 
 
A logomarca do Itaú, o baixinho da Kaiser, o Leão do Imposto de Renda, a logomarca de 
Carlton e mais recentemente a identidade visual da companhia aérea Gol são outras 
importantes criações da agência, que também é chamada de “escola” de publicitários. Só para 
citar os mais famosos, passaram por lá Washington Olivetto (chairsman da W/Brasil) e Nizan 
Guanaes (presidente do Grupo ABC). 
 
 

Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 23 jun. 2008. p.40. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


