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No ano em que completa 20 anos de existência, a DM9DDB mais uma vez quer sair na frente. 
A agência acaba de criar um grupo de convergência, que tem como objetivo viralizar o 
conceito por toda a empresa (leia mais no box ao lado). “A DM9DDB tem de ser tendência”, 
disse Sergio Valente, presidente da agência, ao justificar porque decidiu criar esse grupo.  
 
A intenção de ser on e off ao mesmo tempo já foi expressa no anúncio de comemoração da 
agência. A peça faz uma brincadeira com o ano 2009, os 20 anos da DM9 e o número 9, que 
está sempre na comunicação da agência. “Este é o ano da DM9DDB. Uma coisa é certa: é um 
ano em que vamos trabalhar muito”, falou Valente. A ideia do anúncio foi do próprio 
presidente, que pensou na coincidência dos números durante uma conversa com a equipe da 
agência. 
 
A agência, fundada por Nizan Guanaes e Guga Valente em sociedade com o banco Icatu, foi 
inaugurada no dia 19 de setembro de 1989. Em janeiro do ano seguinte, Affonso Serra Jr. se 
juntou à sociedade. O primeiro cliente da DM9DDB foi o Itaú Seguros, que chegou em 1990. 
Pouco depois, as contas de Guaraná Antarctica e Honda também foram conquistadas. 
 
Logo no primeiro ano de existência, a DM9DDB ganhou um Leão de ouro pelo filme 
“Grávidas” para a Metalúrgica Mataraz-zo. A partir de então, a agência se destacou ano a ano 
no festival e em outros prêmios no Brasil e no mundo.   
 
Em 1997, por meio do maior negócio da publicidade brasileira até então, a agência passa a 
fazer parte do grupo Omnicom e ganha o “sobrenome” DDB. Em março de 2000, Nizan 
Guanaes e Guga valente decidiram investir na internet e deixaram a publicidade de lado. 
Serra passou a responder sozinho pelo comando da agência.  
 
No entanto, dois anos depois, a DDB chamou os dois ex-sócios para voltarem à sociedade por 
meio da holding YPY, que hoje  é o Grupo ABC. Sergio Valente, que era redator, voltou com a 
dupla, convidado a assumir a vice-presidência de criação da DM9DDB. No mesmo ano, Serra 
deixa a sociedade. Na nova fase, a DM9DDB continua a apresentar bons resultados. 
 
O diferencial da DM9DDB, segundo Valente, é o DNA. “A DM9DDB é uma agência que gosta, 
que se diverte e que tem o compromisso de criar sucesso de público e crítica. Não aceitamos 
o impossível. Costumo dizer que quando a DM9DDB bate no teto, mudamos o teto de lugar. 
Isso nos faz diferentes”, falou.  
 
Os profissionais que trabalham na DM9DDB atualmente não escondem a paixão pelo trabalho 
desenvolvido pela agência. Alcir Gomes Leite, vice-presidente executivo, contou que, para 



ficar na agência, é preciso ter identificação já no primeiro dia. “Para ficar aqui é preciso 
gostar do que e como a gente faz. Criativo na DM9 não pode ser só na criação”, disse.  
 
Ao resumir a trajetória da agência, o  vice-presidente executivo Paulo Cesar Queiroz usa 
apenas um adjetivo: “Estonteante”. Leite também faz um resumo da história da agência em 
poucas palavras: “Garra, vontade, insatisfação. Aqui o lema é ‘Nóis capota, mas não breca’”, 
brinca o vp. 
 
Leite conta que trabalhar na DM9DDB era um sonho antigo. “Eu queria vir  para a agência 
porque aqui não importava a hierarquia, estaria sempre em contato com o cliente. Um dia 
liguei para o Nizan e disse: ‘quero trabalhar em sua agência’ e ele me colocou como contato 
do Itaú”, contou.  
 
A DM9DDB também tem em seu currículo a importância de ajudar a levar a imagem da 
publicidade brasileira para o resto do mundo. “A DM9DDB é uma agência de temperatura que 
deu uma cara para a propaganda brasileira lá fora, é uma agência boa de negócio”, falou.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 2 fev. 2009, p. 14.   


