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uando a DPZ surgiu no mercado, em l °
de julho de 1968,Neil Ferreira era redator
da Standard Propaganda; Washington
Olivetto, um desinteressado aluno do

científico do Colégio Paes Leme;

Nizan Guanaes, 10 anos, estudante em Londres; a
criança Marcello Serpa preparava-se para ingressar no
Colégio Andrews. Os quatro um dia vestiriam a camisa
da agência e com ela o "mito" que impulsionaria

suas bem-sucedidas carreiras de criativos, as maiores
estrelas da propaganda brasileira. Nasceu a DPZ
depois de um brainstorm em torno da grafia, que
poderia ser PZD ou quem sabe ZPD; talvez PDZ ou
ZDP Prevaleceu o bom senso da ordem alfabética,
que era também a melhor fonética.

A DPZ nasceu dentro do estúdio da Metro 3,
quando Roberto Duailibi (gerente do escritório de
uma grande agência) aceitou o convite de Francesc
Petit e José Zaragoza, sócios da empresa, para montar
uma agência de propaganda.



Duailibi redigia anúncios para a dupla de diretores

de arte, função que acumulava com o seu cargo
executivo na Standard Propaganda. Naquele tempo

isso era possível. A transição da butique criativa para

o modelo "hot-shops" americano, num primeiro

momento, foi apenas conceituai. A DPZ nascia no

mesmo endereço da Alameda Casa Branca 486, na

capital paulista, onde a Metro 3 operava e então

realizava trabalhos de identidade visual e no media

para clientes do porte da Ford e Olivetti. O estúdio

era pequeno, mas o trabalho, qualificado, destacado

em revistas de design. Em 1969 mudou-se para a

Rua Colômbia.

NOVA LINGUAGEM
O registro é de 1° de julho de

1968, mas já operava desde

maio. Nesse mês apresentou-

se ao trade, destaque da revista
Propaganda, na sua página de

expediente. Duaílibi então

aproveitou a oportunidade
para prospectar o mercado:

"Nós queremos anunciantes

com a coragem e a juventude

para trilhar novos caminhos,

mais eficientes, e adotar nova

linguagem de comunicação"
As contas vieram. No mês

seguinte a DPZ anunciava

a conquista da Fotoptica, conta que renderia os

primeiros de muitos grêmios à agência, da Cia.

Comercial Borda do Campo (Ford) e logo em

seguida dos fogões Cosmopolita, da Wallig. Um

ano depois já atendia a Moraes, Barros & Pacheco

Fernandes, Phebo, Sadia, Squibb, Gelomatic, Safra

e Editora Abril. Um dos clientes, o banqueiro José

Safra, entusiasmado com a agência, queria ser sócio.

Enío Basílio compartilhava a criação com os

proprietários, incluindo o produtor Ronald Persi-

chetti, nesses primórdios da DPZ. A partir de 1969,
João Augusto Palhares e Laurence Klinger dividiram

as tarefas. Washington Olivetto aportou em 1973,

quando a DPZ, tardiamente

(considerada a performance
dos cinco primeiros anos), era

escolhida Agência do Ano pelo

Prêmio Colunistas. Também

conquistava, naquele ano, um
Leão de prata em Cannes com

"Menino sorrindo" comercial

de responsabilidade social
criado para a Seagram's.

Neil Ferreira chegaria em

1978 para fazer dupla com

Zaragoza; Gabriel Zellmeister,

em 1983; Nizan Guanaes,

dois anos depois; e Marcello

Serpa, em 1987. O fato é que
em meados da década de 80 a
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DPZ dava-se ao luxo de ter em um mesmo espaço
Neil, Washington e Nizan para fazerem dupla com
Zaragoza, Petit, Gabriel ou Helga Miethke.

OS FILHOTES
Mas a agência estava fadada a ser apenas D, P e Z, ou a
"santíssima trindade"como os donos eram chamados

na agência por conta de um filme que mostrava

Duailibi, Petit e Zaragoza

benzendo os funcionários
e as instalações. Não
muitos anos depois,W N e
M apostavam em projetos

individuais, presidindo
a W-GGK (mais tarde
W/Brasil), DM9DDB

e AlmapBBDO. Eram
as mais expressivas das
"240 letras" que Petit, um
dia, em entrevista, disse

que deveriam fazer parte da sigla. Mas foram as
três letrinhas que os jurados do Prêmio Colunistas
avaliaram quando concederam à DPZ o título de
Agência da Década (1580-90), Agência dos Vinte

Anos (1967-1987) e Agência dos Trinta Anos (1967-
1997), este último prêmio compartilhado com outras.

Resumindo: a agência do século 20, pelo conjunto
da obra.

> Nelson Varón Cadena, autor do livro "Brasil.
100 Anos de Propaganda" e do blog
www.almanaquedacomunicacao.com.br/blog
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Text Box
Fonte: Propaganda, a. 53, n. 687, p. 10-12, jun. 2008.




