
á quatro anos na presidência do Gru
po 3+, onde era sócio e diretor de cria

ção, Álvaro Rodrigues está se desligando da 
empresa para ser sócio e vice-presidente 
de criação da DM9Rio. A nova operação 
da DM9 será inaugurada oficialmente em 
janeiro, mas já trabalha para três marcas 
do grupo B2W, controlador das varejistas 
online Americanas.com, Submarino e ca
nal Shoptime. A DM9Rio será presidida 
por Polika Teixeira, atual vice-presidente 
de atendimento da DM9DDB. 

Com 15 anos de profissão, Álvaro Ro
drigues é um dos principais publicitários 
cariocas. Estava na Agência3 como diretor 
de criação desde 2003, tendo passado a 
responder t a m b é m pela presidência em 
2006. Este ano foi indicado ao Prêmio Ca-
boré na categoria Profissional de Criação, 
vencida por Luiz Sanches (AlmapBBDO). 
"O Rio é mais que um Estado ou uma ci
dade: é uma ideia criativa. É um concei
to vencedor, reconhecido mundialmen
te. A DM9Rio quer ser a agência de co
municação para as grandes marcas que 
querem aproveitar esse tempo dourado 
que teremos pela frente" comenta Rodri
gues. Além dos sócios, a DM9Rio já tem 
confirmada na sua equipe a diretora de 
atendimento Márcia Aguiar, que já inte
gra a equipe da DM9DDB. 

Na semana passada, t a m b é m foram 
confirmadas as informações publicadas 
por Meio & Mensagem no início de ou
tubro sobre a montagem da DM9Sul. A 
agência instalada em Porto Alegre será 
presidida por Márcio Callage (ex-geren
te de marketing da Olympikus), tendo 
Everson Klein (ex-sóc io- fundador da 

gaúcha Boca Comun icação ) como v i 
ce-presidente de planejamento. A m 
bos serão sócios da nova operação que 
já contratou diversos profissionais, co
mo a vice-presidente de atendimento e 
operações Lucia Bastos (ex-diretora de 
marketing corporativo do Grupo RBS), 
o diretor-geral de míd ia Silvio Calissi 
(ex-Cheil) e os diretores de criação Ra
fael Bohrer e Eduardo Menezes (am
bos ex-Boca Comunicação) . As primei
ras contas da DM9Sul são das marcas 
Olympikus, Azaleia, Dijean e Opanka, da 
Vulcabras Azaleia. Além disso, a agên
cia venceu a concor rênc ia pela verba 
do Shopping Iguatemi de Porto Alegre. 
Todas elas saem do portfólio da DCS. 

"É uma agência nacional baseada em 
Porto Alegre, que já nasce exportando 
campanhas para toda a América Latina 
e países do Oriente" salienta Callage. 

A DM9DDB é a sócia majoritária nas 
novas operações do Rio e do Sul. "Esta
mos montando um time de primeira l i 
nha formado por talentos locais para tra
balhar marcas fortes e com relevância na
cional" afirma Alcir Gomes Leite, COO da 
DM9DDB. "DM9Rio e DM9Sul trazem na 
bagagem os 22 anos de história da DM9 
com nosso compromisso com o resulta
do de cada cliente, a expertise em cons
trução de marcas e projetos convergen
tes, além do DNA criativo" complementa 
Sergio Valente, presidente da DM9DDB. 
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http://Americanas.com
Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1489, p. 20, 12 dez. 2011.




