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Agência japonesa compra participação da brasileira em associação presente no Brasil e na 
Argentina  
 
A Dentsu Latin America passa a ser controlada integralmente pela Dentsu Inc., uma das 
maiores redes de agências de propaganda de origem japonesa. A operação nacional foi criada 
há cinco anos em associação firmada com a DPZ, que detinha 49% do capital da empresa. 
Ontem, a DPZ anunciou a venda de sua participação aos sócios japoneses de forma amigável. 
De acordo com o comunicado, "DPZ e Dentsu acreditam que a negociação foi uma progressão 
natural das relações". O valor do negócio é mantido em sigilo. 
 
A venda da participação da DPZ inclui também a operação do escritório na Argentina, aberto 
como parte da parceria em 2007. DPZ e Dentsu não quiseram comentar o fim da sociedade. As 
empresas se limitaram a dizer que continuarão a trabalhar juntas por acordo operacional em 
projetos atuais e futuros. 
 
Segundo uma fonte do mercado, a separação ocorreu por motivos estratégicos. Com clientes 
de peso como Toyota, Sony e Ajinomoto, a operação da Dentsu no Brasil teria ganhado 
musculatura e diante da perspectiva de crescimento do mercado nacional nos próximos anos, 
não teria motivos para manter a sociedade. "Como tantas agências internacionais, a Dentsu 
deve ter tentado comprar a DPZ e, como não conseguiu, resolveu tornar-se independente", 
afirma a fonte. A DPZ nega tal análise. 
 
Todos os clientes da Dentsu aumentaram a sua verba de comunicação no ano passado. De 
acordo com o ranking Agências e Anunciantes, publicado pelo Grupo M&M, a Toyota alcançou a 
47ª posição entre os maiores anunciantes do país com investimentos de R$ 68,3 milhões em 
2008, 32% a mais do que no ano anterior. A Sony do Brasil investiu R$ 22 milhões e a 
Ajinomoto R$25,4 milhões. 
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