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Ontem, a DM9DDB completou 
22 anos de atuação de olho em 
um futuro não muito distante. 
A agência, uma das oito maio-
res do país, lançou dois escritó-
rios simultaneamente ao ani-
versário. DM9Rio e DM9Sul 
nascem para aproveitar as opor-
tunidades de suas respectivas 
indústrias, como a Copa do 
Mundo e as Olimpíadas no Bra-
sil, e o crescimento do merca-
do do extremo sul. 

"Há algum tempo estuda-
mos o mercado publicitário pa-
ra identificar novas oportunida-
des", diz Sérgio Valente, presi-
dente da DM9DDB. Hoje a agên-
cia faz parte de dois grandes 
grupos de comunicação: ABC e 
DDB Worldwide. "Crescer é o 
objetivo e a demanda que os 
dois sócios da DM9 colocam pa-
ra nós aqui." 

A estrutura física dos dois es-
critórios surge em caráter tem-
porário. Tanto a sede gaúcha, 
em Porto Alegre, quanto a ca-
rioca, devem ficar prontas até 
o final do ano. Valente acumula 
mais duas presidências, mas 
dois nomes já estão cotados pa-
ra o cargo e em processo de ne-
gociação. 

A meta é que funcionem de 
forma independente, ao contrá-
rio da filial brasiliense, cujos 
grandes clientes passam pelo ge-
renciamento da matriz. "A con-
ta não será atendida em São Pau-
lo", afirma o executivo. 

Todo o modelo da DM9DDB 
será implementado em cada se-

de, que buscará os talentos lo-
cais. Valente destaca também 
que os escritórios não trabalha-
rão apenas na busca pelas con 
tas regionais. "O objetivo é par-
ticipar do crescimento do mer-
cado, e não jogar rede e pegar 
conta", observa o executivo. 

Por mais que os holofotes da 
indústria estejam voltados para 
a Copa do Mundo em 2014, e as 
Olimpíadas dois anos depois, o 
escritório gaúcho chega mais ro-
busto ao mercado: com 30 fun-
cionários atendendo Olympi-
kus, Azaleia, Dijean, Opanka e 
Zero Hora. "O Sul tem um mer-
cado nacional forte que trouxe 
grandes publicitários", observa 
o presidente da agência. "A in-
dústria é muito madura". 

Além da Copa e da Olimpíada 
Segundo Alcir Gomes Leite, 
CCO da DM9, a expectativa do 

escritório gaúcho é de um volu-
me de investimento em mídia 
de R$ 80 milhões. Já o carioca, 
que começa com 10 funcioná-
rios e três contas (Americanas, 
com, Submarino e Shoptime) 
deve atender a meta de R$ 60 
milhões. "Estamos levando 
contas que não faziam parte do 
dia a dia da indústria carioca", 
conta Valente. Tanto os três 
clientes da agência carioca, 
quanto as da divisão gaúcha, 
apresentam nomes novos à car-
teia da DM9. "São conquistas lo-
cais frutos desse projeto", co-
memora Valente. "Elas serão 
atendidas por toma estrutura ab-
solutamente local." 

Internet 
No caso carioca, o foco primor-
dial é mídia digital. Porém, esse 
é apenas um primeiro passo em 
se tratando de uma cidade que 

será o centro das atenções nos 
megaeventos esportivos mun-
diais pelos próximos cinco 
anos. "Estamos olhando para o 
Rio de Janeiro no que diz respei-
to à Copa, à Olimpíada, e o pró-
prio crescimento que está acon-
tecendo no Rio e vai além", ana-
lisa Valente. 

A expansão vai de acordo 
com o reconhecimento da eco-
nomia favorável brasileira que 
ultrapassa a idéia de concentra-
ção do mercado em São Paulo. 
"Sinto que a economia brasileira 
está tão poderosa que não terá 
como foco de localização apenas 
São Paulo", prevê Valente. 
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.




