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ADM9DDB acaba de montar um grupo de convergência que trabalhará em conjunto com toda 
a agência. “O grupo é de proteção à ideia. Esse grupo vai viralizar a convergência pela 
agência”, explicou Sergio Valente, presidente da DM9.  
 
Além de Sergio Valente, estão no grupo, que já iniciou os trabalhos em esquema de “pré-
estreia”, Marianna Sanches, Pedro Gravena, Denis Gustavo, Joca Guanaes, Moa Netto, 
Phillippe Bertrand, Fábio Saad e Leslie Foresta. “Comigo somos nove. Esse número realmente 
nos persegue”, brincou Valente.  
 
De acordo com Valente, a grande evolução da nova turma da DM9DDB é que ela não leva o 
“sobrenome” digital. “A gente percebeu que separar o mundo em on e offline gera algo muito 
velho. É olhar a mídia de forma dividida”, falou Valente. “Ficar achando que internet é o 
futuro é passado”, concluiu. “Das nove campanhas mais premiadas no mundo no ano 
passado, sete eram convergência. No Brasil, o discurso da convergência é comum, mas as 
iniciativas são raras. Entendemos isso e saímos na frente ao desenhar um projeto estrutural e 
multidisciplinar", disse Moa Netto, diretor de criação da agência.  
 
Com a criação desse grupo, a intenção é voltar às bases e dar atenção mais à ideia que à 
execução dela. “Eu percebo que os grandes cases, os que atraem o consumidor, já são 
convergentes”, disse Valente. “Isso é uma forte tendência de negócios em função da 
mudança de comportamento do consumidor. O mundo caminha para a convergência, a DM9 
também”, falou Joca Guanaes, diretor de atedimento da agência. 
 
Ao montar o grupo Sergio Valente fez questão de garantir a participação de profissionais com 
experiências variadas em áreas complementares. Há profissionais de criação, atendimento, 
mídia, planejamento e BLT. “Quis estruturar um grupo interdisciplinar com pessoas de on e 
offline, de bellow the line, de todas as áreas... Eu demorei para formá-lo porque estava em 
busca das pessoas certas”, disse.  
 
Haverá reuniões a cada 15 dias para discutir as ações dos nove convergentes. Uma vez por 
mês, serão feitos workshops para mostrar e discutir as tendências da comunicação. “Esse 
grupo vai dar o start da convergência, será o grande insuflador dentro da DM9DDB”, contou. 
 
Segundo o presidente da agência, um bom exemplo de campanha convergente nos moldes 
do que a agência quer espalhar com o trabalho do grupo é a do Gas Sound, realizada no ano 
passado. O evento, além de toda a publicidade tradicional, virou programa de TV e teve 
divulgação em todas as mídias.  “Tudo na campanha, do desenho do palco ao outdoor, tem o 
dedo da DM9DDB. É isso que queremos a partir de agora”, contou Valente. 
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