
A NOVA DPZ 
1. Não há ninguém falando francês na DPZ, 

não chegou ninguém de Paris para "sentar pra-
ça" na tradicional agência recentemente adqui-
rida pelo Grupo Publicis, mas a agência respi-
ra o bom ar da sua nova fase, agora integrante 
de uma rede mundial considerada a terceira do 
mundo em faturamento. 

O que realmente mudou na DPZ com isso? 
Absolutamente nada, a não ser a sempre inve-
jada disposição dos seus fundadores, que nela 
permanecem até hoje (o D, o P e o Z), no sentido 
de produzir novidades, viver a vida alegremente 
e fazerem a sua agência ideal de 1968 ser ainda 
mais completa agora, conectada definitivamente 
com o mundo. 

Tantas vezes assediados, Duailibi, Petit e Zara-
goza fizeram o certo ao aceitarem á negociação 
com os franceses, principalmente para por fim 
à boataria envolvendo a venda da agência (que 
nos últimos dez anos foi "vendida" pelo menos 
dez vezes). 

Claro que não venderam por isso, mas há que 
se admitir e compreender que esse tipo de boato 
incomoda toda a equipe e os clientes, além do 
próprio mercado, quando se torna repetitivo. 

Os três empresários-publicitários sabem, ago-
ra, que a DPZ continuará como marca valiosa 
que sempre foi e lá estará sempre presente o 
DNA genuíno dos publicitários criativos, aque-
les que fizeram e fazem escola, mostrando ao 
mercado como deve ser uma agência modelo, 
capaz de se reinventar a cada ano, sem perder 
o charme. 

O Brasil - e não apenas o mercado publicitá-
rio - deve muito a esses três mosqueteiros (ou 
gatinhos, como adoram ser chamados), autores 
de uma trajetória profissional-empresarial que já 
faz parte da história do negócio no Brasil. 

Repare o leitor para uma das dezenas de qua-
lidades desse trio de ferro: durante 43 anos per-
maneceram e permanecem juntos, sem aceitar 
nenhum tipo de sociedade com mais ninguém, 
mantêm vários clientes há décadas, sempre de 
monstraram invejável solidez e devem perma-
necer na agência ainda por um bom tempo, 
ensinando a fazer boa propaganda, com ética e 
respeito ao consumidor, além de ótimos resul-
tados aos anunciantes que lhes confiaram suas 
contas. 

Jamais nesse tempo todo a DPZ foi notícia 
ruim. Ela sempre produziu notícias boas e nos 
momentos de dificuldades que todos temos, sou-
be se conduzir com altivez, trocando o dedo em 
riste pelo glamour do sorriso nos lábios. 

2. Sob o patrocínio da ESPM, será lançado na 
próxima sexta (11), em S. Paulo, o livro "Norton 
- 60 Anos de Publicidade no Brasil", de autoria 
de Geraldo Alonso Filho, com direção de arte de 
Ana Regina Alonso e coordenação editorial do 
jornalista Antoninho Rossini. 

A obra - que terá sua edição rapidamente 
esgotada, essa é a nossa aposta - foi impressa 
pela Gráficos Burti, uma garantia de qualidade 
a um trabalho que levou seis décadas para se 
completar. 

O detalhe que mais chamará a atenção no 
book será por certo a reprodução de anúncios 
criados pela agência, por categoria de produtos 
e serviços (são mais de mil peças com quatro-
centas diferentes marcas). 

3. Nesta edição, um compacto de todos os ca-
ses vencedores do 24° Marketing Best, premia-
ção que proporcionou ao Brasil ter seus próprios 
cases para estudo, ao invés dos interessados se 
debruçarem sobre cases dos Estados Unidos, In-
glaterra, França, Alemanha e Japão. 

Não que não interesse saber do desenvolvi-
mento de cases bem sucedidos do antigo Pri-
meiro Mundo, mas pode ser mais importante, 
conforme as circunstâncias, a comparação do 
nosso com o nosso e não do nosso com o dos 
outros, as chamadas quantidades heterogêne-
as. 

A grande festa de entrega dos troféus aos 19 
cases ganhadores deste ano do nosso Marketing 
Best ocorrerá na noite de 1º de dezembro, no 
HSBC da Chácara Santo Antonio (SP), com exe-
cução musical da Banda Blitz. 

4. A 25a Semana Internacional da Criação Pu-
blicitária, que será realizada de 26 a 30 de mar-
ço de 2012, no Teatro Raul Cortez (Fecomercio) 
- SP), com palestras somente à noite, poderá ter 
uma versão compacta no Rio de Janeiro, promo-
vida pelo Clube de Criação local. 

Sua diretoria já está se movimentando para 
promover o retorno do tradicional evento para 
o mercado carioca, que se desenrolaria durante 
as noites de 27 a 29 de março. A ut
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