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A DPZ entra em um novo momento com contratações e reforço substancial no departamento 
digital. Foi ampliada para uma área de convergência e já atende dez clientes. A agência 
investiu R$ 1 milhão no projeto, comandado por Paulo Voltolino.  “A DPZ está sempre em um 
novo momento e não é um jogo de palavras. A gente se propõe constantemente à 
renovação”, afirmou o diretor geral Flávio Conti, que acrescentou: “Hoje um cliente precisa 
de propostas de propaganda que envolvam todos os meios da maneira mais eficaz junto ao 
consumidor, desde a criação de um mobile até o melhor uso da internet. Não falamos mais 
em campanhas e sim em projetos de comunicação. Daí, a importância de uma área de 
convergência”. 
 
Foram realizados investimentos em criação, tecnologia e mídia digital e contratamos nove 
profissionais – Carol Mira (ex-AgênciaClick), Ana Claudia Souza para o planejamento de mídia 
online; George “Benson” Acohamo (ex-Africa) para a gerência de criação interativa; Jonas 
Teixeira Favaro (ex-Melhoramentos), que vai atuar como gerente de projetos; Felipe de 
Andres e Alvin Shiguefuzi (ambos ex-ID/TBWA); Bruno Brazão (ex-Agência Climax), como 
diretores de arte; o redator Guilherme Brotto (ex-Eugenio DDB) e a coordenadora de 
produção Glaucia Fortes (ex-LongPlay). 
 
A iniciativa estratégica conta ainda com a expertise de Leandro Voltolino que é o gerente de 
tecnologia da área. Além desses, outra contratação importante foi a de Rafael Barreto (ex-
Loducca) para o planejamento. A meta é firmar a DPZ como uma agência criativa, rápida e 
de bom gosto também no universo digital. “No conceito moderno de agência, o planejamento 
e a criação trabalham lado a lado. O que vale para o cliente é o resultado final. Ambos 
caminham muito juntos”, disse Conti. 
 
Segundo Tonico Pereira, diretor de estratégia e novos negócios, a área já acontecia na 
prática. “Nós temos a área de tecnologia e inovação junto com a criação. Com a 
convergência, conseguimos ter um aproveitamento maior de várias oportunidades. Às vezes, 
a ideia nasce em uma área e migra para outra sem fragmentar a comunicação”, argumentou. 
Convergência acontece na prática a partir da tecnologia e da inovação das ideias. Na opinião 
de Flávio Rezende, diretor nacional de mídia, o desafio é transmitir a mensagem da grande 
ideia publicitária em vários formatos, através da multiplicação dos meios, impactando e 
criando aderência com o consumidor. “Ir além do consumo do produto. É o efeito eco”, 
comentou Rezende. Para ele, a convergência faz emergir novos canais de comunicação, 
consolida os já existentes e cria também uma nova linguagem na comunicação.  
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