
POR SUZI CAVALARI - FOTOS DIVULGAÇÃO 
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paulistana DPZ atravessou as diversas 
mudanças ocorridas no país e na pro
paganda em seus 43 anos de existência 
sempre sendo bem-sucedida. Fundada 
em 1968 pelo trio cujas inicias lhe em
prestam o nome - os publicitários Rober
to Duailibi, Francesc Petit e José Zarago-
za -, o segredo desse sucesso é nunca ter 
perdido sua essência, seu DNA, que é a 

criatividade aliada a um relacionamento 
de amor pelos clientes, como explica Flávio Conti, ceo da agência: 
"Você tem que tratar uma marca como se fosse da sua família. Essa 
mistura de profissionalismo e amor é que faz a diferença. Temos que 
ser amantes da marca para fazermos a propaganda" 
Nenhuma outra agência brasileira tem tanta história para contar 
como a DPZ. Ao longo de suas mais de quatro décadas de vida criou 
campanhas e marcas antológicas, como o franguinho e o S da Sadia, 
a logomarca do Itaú, o garoto Bombril, o baixinho da Kaiser, dentre 
outras que aparecem com destaque em qualquer compêndio de his
tória da propaganda brasileira. No prédio da avenida Cidade Jardim, 
onde fica sua sede, começaram a despontar algumas das maiores es
trelas da propaganda brasileira. Nomes como Washington Olivetto, 
Nizan Guanaes, Gabriel Zellmeister, Marcello Serpa, entre outros. 
Este ano a DPZ deu outro importante passo para se manter em des
taque no cenário da propaganda brasileira associando-se ao grupo 
francês Publicis Groupe, um dos maiores do mundo. Conti sintetiza 
a associação: "nada mudou e tudo mudou'! E explica: "Nos interna
cionalizamos porque era preciso. Mas garantimos aos nossos clientes 
que nada mudaria. A Publicis nos dá suporte de tecnologia de traba
lho com as empresas do grupo (digital, eventos, promoção), assim 
como nos colocou em pé de igualdade com as grandes multinacio
nais. A DPZ ficou mais forte. A agência está mais capacitada a dispu
tar contas mundiais" 
Conti garante que a estrutura da empresa não sofrerá modificações. 
Prova disso, segundo ele, é que a escolha do Publicis como sócio, foi 
fortemente influenciada pelo fato de eles manterem a independên
cia de operação. A DPZ se reportará diretamente ao parceiro francês, 
sem ficar subordinada a outras empresas do grupo. "O Brasil é a bola 
da vez, corresponde a três Américas Latina. As oportunidades estão 
aqui, isso aumenta nossa responsabilidade. Mais aparelhada, a DPZ 
está em busca de novas contas. Precisamos investir em talento, nos 
reinventar. Uma agência de publicidade precisa de constante investi
mento em pessoas, essa é nossa preocupação." 

A DPZ fechou o primeiro semestre deste 
ano com crescimento de 22% sobre o ano 
passado. Também já conquistou novos 
clientes como: Pátio Higienópolis, Parque 
Beto Carrero World, CHL, líder no setor de 
construção no Rio de Janeiro, Outback, NKS, 
Drury's, Old Eight, Tanto, da Bombril, Itaú 
Argentina e Sky Land and Sea. Para o ano 
que vem, projeta crescer 15% e pretende dis
putar a conquista de novas contas e segmen
tos - como o cervejeiro. 
Com sedes em Brasília, Rio de Janeiro e Vi
tória, pretende expandir a atuação com um 
escritório em Goiânia, por enquanto ainda 
sem data prevista para abrir. Porém, o foco 
maior da empresa no momento está na uni
dade do Rio de Janeiro. 

OPERAÇÃO RIO 
Graças aos aportes de mais de R$ 126 bi
lhões programados para o Rio de Janeiro 
no período de 2010 a 2012 - composto por 
investimentos tanto do setor público como 
privado -, por causa da Copa do Mundo e 
das Olimpíadas, o Estado passou a ser prio-A ut
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ridade para a DPZ. Atualmente, a operação carioca equivale a 25% do 
faturamento da agência. Mas a projeção de Ronaldo Rangel, diretor-
-geral da DPZ Rio, é que nos próximos anos esta participação aumen
te. Para o ano que vem, a filial prevê crescimento de 20%. 
O otimismo vem dos projetos. "Temos grandes licitações públicas 
e privadas em andamento. São concorrências importantes',' afirma 
Rangel. Outra medida para alavancar a receita carioca tem procedên
cia em projetos especiais de planejamento e web. Trata-se de novos 
negócios dentro dos próprios clientes. "Identificamos oportunidades 
de crescimento desenvolvendo algumas áreas com os anunciantes." 
Entre as contas do portfólio da filial carioca estão: Coca-Cola, Souza 
Cruz, PDG/CHL, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Firjan. 
Mas uma prova da importância estratégica do Rio de Janeiro para a 
DPZ, é que o escritório da agência na cidade tem sede própria há 30 
anos. "Não é muito comum entre as agências de publicidade investir 
em prédios próprios" conta Rangel. Além disso, a operação carioca é 
responsável pelas filiais de Brasília e Vitória. O escritório da DPZ no 
Rio foi aberto em 1970, dois anos após a fundação da agência. 

ORIGEM 
"É estranho, eu inventei a DPZ e hoje sou seu 
funcionário'; brinca Zaragoza, sócio da DPZ, 
falando sobre a transição pela qual passa a 
agência após a associação com a Publicis. "O 
diálogo entre DPZ e Publicis está se afinan
do. Apesar de o grupo ter outras agências 
aqui no Brasil, eles ainda têm que se adaptar 
ao nosso formato, nosso esquema de traba
lho. Em contrapartida, nós temos que nos 
acostumar a eles. Estamos no momento de 
nos entender. É uma fase de adaptação de 
estilos, o brasileiro é muito irreverente. Acre
dito que não mudaremos muito, pois senão 
perderíamos nosso DNA. O negócio foi bom 
para ambos os lados." 
A DPZ nasceu do estúdio de design Metro3, 
fundado em 1962. "Chamei o Francese Petit 
e abrimos o Studio Metro3, a empresa cres
ceu muito e decidimos abrir uma agência. 
Precisávamos de um brasileiro, assim convi
damos o Roberto Duailibi e criamos a DPZ 
em 1968." 
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Zaragoza conta que sua paixão pela arte vem desde menino. Aos 14 anos 
começou a estudar arte e, anos depois, foi aceito pela faculdade de Belas 
Artes em Barcelona, mas não pôde concluir o curso por causa do serviço 
militar, o que teria motivado sua vinda para o Brasil. "Por sorte, os ofi
ciais descobriram que eu era artista, passei o serviço militar desenhando 
retratos dos familiares dos coronéis e sargentos. Claro que eu me vingava 
sempre, os fazia um pouquinho mais feios, mas eles gostavam mesmo 
assim. Quando acabei o serviço militar vim para o Brasil." 
Zaragoza chegou ao porto de Santos em uma sexta-feira. No sába
do já havia arrumado emprego como fotógrafo. "Eu não falava uma 
palavra de português, um amigo negociou tudo para mim. Trabalhei 
lá por seis meses. Depois fui para Los Angeles. Mas voltei definitiva
mente para o Brasil e decidi abrir um estúdio." 
Ao longo de sua trajetória no mercado da publicidade, Zaragoza ava
lia que a DPZ não mudou, mas, sim, a propaganda. "A propaganda 
mudou muito e eu sou saudosista dos tempos passados. Quando tudo 
começou, falávamos direto com os presidentes das empresas. Tenho 
um exemplo: certa vez fomos procurados pela Fotóptica. Lembro que 
o presidente me ligou e disse que estava com um estoque enorme de 
câmeras, precisava de um reclame para vender tudo. No mesmo dia 
fizemos a arte, ele aprovou e, no dia seguinte, publicamos. Por volta 
das 12h, ligamos para saber das vendas, e o presidente satisfeito disse 
que estavam ótimas. Hoje, temos assistente de marketing, gerente de 

marketing, diretor de marketing. Costumo 
dizer que todo o processo se dá por 'roun
ds! Uma vez passamos por 18 'rounds' até a 
aprovação final. O que antes levava um ou 
dois dias, atualmente levam meses." 
Já Roberto Duailibi destaca ao longo de sua 
trajetória na DPZ o fato de os sócios estarem 
juntos e terem construído uma agência de 
respeito, que tem reputação e é muito valori
zada. "Construímos uma sociedade que pas
sou a ser parte da gente, integrada ao nosso 
dia a dia, às nossas famílias. A DPZ sempre 
recebeu dos três sócios muita dedicação e 
sempre procuramos nos entender, sobretu
do nas grandes decisões. Acho que poucos 
empresários e empresas conseguiram esse 
feito. Esse é o maior destaque ao longo de 
nossa história." 
Ele ressalta que a DPZ tem diferenças sig
nificativas em relação às demais agências. 
Como o fato de antes de colocar uma cam
panha para o público, saber que impacto ela 
terá. "Jamais faremos algo que afronte, que 
vá contra minorias, que seja preconceituosa, 
por exemplo. Outra coisa é a ética nos negó
cios. Sempre fomos respeitados pela forma 
como trabalhamos. Outro ponto que consi
dero fundamental é a relação com o cliente. 
Temos amigos, por isso nossas contas são 
longevas e produtivas. A DPZ se preocupa 
em oferecer a melhor relação custo-benefí-
cio e age sempre para não ser mal-educada, 
nem apelativa, nem exagerada. A DPZ quer, 

sim, ser irreverente, mas esse critério não 
descamba para a baixaria. Infelizmente, 
hoje, assistimos a muitos comerciais que gri
tam, que invadem sua casa, que se tornam 
proibitivos às crianças. Enfim, há agências 
que exageram na dose." 

OPERAÇÃO 
De acordo com o diretor de mídia da agên
cia, Flávio Rezende, a DPZ, graças ao seu 
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DNA criativo, sempre esteve entre as maiores compradoras de fer-
ramental para dar suporte à sua operação. Com a associação com o 
Publicis, a agência se tornou mais ágil e aparelhada. "Temos à dispo
sição softwares proprietários e pesquisas. É tudo muito mais rápido. 
A Publicis investe pesado em softwares." 
"No mercado nacional, somos reconhecidos pelos trabalhos de mídia 
criativos, ousados e precisos. Compramos este ano em ferramental mais 
de US$ 2 milhões para pesquisa, otimizadores e software." Para 2012, a 
DPZ contará com ferramentas internacionais como: awareness Model-
ler: que maximiza a visibilidade e avalia a contribuição de cada meio; 
frecuency planner: que determina os níveis de frequência efetiva (con
sidera produto, mensagem e meios utilizados); o budget allocator: para 
otimizar o mix de meios; multi copy planner: que faz a cobertura por 
mix criativo; e a media share: rede social privada Publicis Europa para 
Telefônica Vivo - permite compartilhar inteligência, comportamento, 
treinamento e análise da concorrência nos países europeus. 
O departamento de mídia também já faz planos para 2013, quando 
receberá outras três ferramentas: Menfis - que maximiza a eficácia 
de formatos de publicidade diferentes de cada meio em termos de 
recordação da publicidade; o Wizard - trata-se de um otimizador 
de cobertura em TV; e, por fim, o Touchpoints - baseado em uma 
pesquisa com consumidores, é uma ferramenta de marketing global, 
que permite uma avaliação uniforme de todos os pontos de contato 
entre marcas e consumidores em uma categoria. 
Além disso, outra preocupação do departamento é a formação e pro
fissionalização de sua equipe, por isso, 80% do time de mídia da DPZ 
já possuem a certificação de Grupo de Mídia de São Paulo (GMSP). O 
certificado é obtido por meio de uma avaliação que o profissional faz 
(que atua na área de mídia, agência ou anunciante) de seus conhe
cimentos por meio de uma prova realizada duas vezes por ano pelo 
GMSP, em parceria com a empresa Primeira Escolha, especializada 
na aplicação de testes. O profissional que atinge o índice de 70% de 
acerto recebe a certificação. 
O projeto do Grupo de Mídia surgiu em 2008, durante o IV Congresso 
Brasileiro de Propaganda e aprovado pela Abap (Associação Brasilei
ra de Agências de Publicidade). Foi desenvolvido com o objetivo de 
tornar possível ao profissional medir seus conhecimentos técnicos 
em pesquisa e planejamento de mídia. O certificado não possui pra
zo de validade. 
Outro departamento da DPZ que passou por modificações foi o de 
planejamento. Segundo Raphael Barreto, diretor da área, o planeja
mento estratégico na DPZ recomeçou quase que do zero há cerca de 
dois anos e meio atrás. "O projeto foi de trazer essa disciplina para 
dentro da agência da maneira mais contemporânea possível, para 
que a criatividade tivesse mais sustentação" explica Barreto. 
Barreto conta que, durante o processo para a reformulação do de
partamento, em momento algum foi pensado o tamanho do setor. 

"A gente nunca pensou sobre o tamanho ou 
a quantidade de pessoas. Mas que, de fato, 
todo e qualquer trabalho da agência, antes 
da execução, da criatividade, tivesse um 
pensamento estratégico para que houvesse 
uma sustentação de base, ajudando a cria
ção a pensar." 
Barreto diz que o planejamento tem como 
missão organizar a grande bagunça que é a 
criação, achando pontos de relevância entre 
marcas e consumidores. "O planejamen
to implantado na DPZ vem auxiliar nesses 
pontos de forma muito natural. Os trabalhos 
estão passando no planejamento antes de 
chegar à criação e é bem proveitoso. Muitas 
vezes o trabalho vai e volta, indicamos a di
reção ou eles (criação) nos dão as diretrizes." 
"É comum você ver no mercado o plane
jamento dizer alguma coisa, enquanto a 
criação diz outra, parece até similar, mas, 
muitas vezes, são caminhos distintos. Pri
meiro, apresenta-se o planejamento, e, de
pois, a criação. Vê-se claramente que são 
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duas entidades diferentes. Os trabalhos feitos aqui são extrema
mente ao contrário. O planejador apresenta a parte do raciocínio 
estratégico e o criativo constrói em cima. Ou o criativo apresenta 
e o planejador pontua alguma coisa com dados, é muito integra
do de fato, acredito que isso é o desejo de muitas agências, o que 
chamam de cocriação, aqui flui naturalmente. Parece que sempre 
foi assim." 
Diego Zaragoza, diretor nacional de criação, afirma que o departa
mento está cada vez mais integrado com as demais áreas da agência. 
"As soluções criativas, originais e ousadas, que procuramos levar aos 
clientes, devem estar presentes em todos os pontos de contato com 
os consumidores. A criatividade deve se espalhar através da inova
ção nos meios digitais, especialmente nas redes sociais onde a marca 
compartilha seus atributos e valores" afirma. 
Há 13 anos na DPZ, Fernando Rodrigues, diretor de criação, concor
da com a integração na agência. E ressalta que o departamento de 
criação também passou por renovação para ser mais integrado. "A 
nova DPZ vem se esboçando há quatro anos, isso desde que aconte
ceu uma mudança histórica na agência, que foi a unificação do time 
de criação. Quando eu assumi a direção, resolvi juntar todo mundo. 
Por exemplo, unimos a operação digital, que responde por 20% do 
volume de trabalho da agência e estava separado de criação" explica 
Rodrigues. 
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O Grupo Publicis é a terceira maior hol
ding de comunicação do mundo, inte
grando a segunda maior agência de mí
dia global. Além de ser líder mundial em 
comunicações digitais e de saúde com 
atividades que abrangem 104 países, nos 
cinco continentes. Ao todo, reúne cerca 
de 45 mil profissionais. 
O Grupo Publicis possui serviços de pu
blicidade por meio de três redes globais: 
Leo Burnett, Publicis e Saatchi & Saatchi, 
além das duas redes multi-hub, a Fallon 
e a Bartle Bogle Hegarty, da qual possui 
49% do controle. Consultoria e compra 
de mídia são serviços oferecidos por duas 
redes presentes em todo o mundo, Star-
com MediaVest Group e ZenithOptime-
dia. Marketing digital e interativo são l i 
derados por Digitas e Razorfish. O Grupo 
Publicis lançou recentemente o Vivaki, 
que visa alavancar de forma conjunta as 
operações autônomas de Digitas, Razor
fish, Starcom MediaVest Group, Denuo e 
ZenithOptimedia, desenvolvendo novos 
serviços, ferramentas e plataformas para 
a próxima geração digital. As operações 
que integram o grupo oferecem comuni
cação de saúde, comunicação corporati
va e financeira, comunicação sustentável, 
marketing de vendas, relações públicas, 
CRM, marketing direto, eventos, marke
ting esportivo e comunicação multicul
tural. 
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Além de trazer para parte da criação, a operação digital também está 
recebendo atenção especial da agência. "Temos a preocupação de fa
zer sempre algo diferente. A questão da internet é ativar conteúdo e 
conseguir chamar a atenção do consumidor, porque é muito fácil en
trar na internet, mas é um mundo muito vasto, precisa ser otimizado 
para não ser mais um. Eu creio que deve ser um espaço conquistado, 
vamos investir dinheiro nisso." 
Para Rodrigues, o grande diferencial da DPZ, independentemente da 
área que ela atue, sempre foi o trabalho sob medida, a prática de um 
nível de envolvimento em parceria com o cliente, que é diferente do 
resto do mercado. "A agência procura escutar o cliente, muito do que 
se produz é feito a quatro mãos de maneira bastante integrada." Além 
disso, tem na sua veia a criatividade, segundo ele. Essa condição está 
embasada no próprio nome da agência que leva as iniciais de gran
des criativos do mercado. "Acredito que, cada vez mais, a questão da 
criatividade tem que ser olhada pelo ponto de vista do negócio. Le
vando em consideração as mudanças econômicas do país. Fazíamos 
propaganda só para classe A, tinha mais a ver com gostos pessoais, 
era fácil fazer propaganda. Mas o Brasil ficou muito mais complexo, 
nos últimos anos, com o crescimento da renda da população, a classe 
C é o Brasil atual. Agora temos que falar com todas essas pessoas. 
Criatividade está ligada a ter ideias, mas também a ter estratégias di
ferentes" afirma Rodrigues. 
Para Tonico Pereira, diretor de estratégia e novos negócios, todo o 
trabalho que a agência vem desempenhando, ao longo destes 43 
anos, foi devidamente reconhecido pelo mercado. "Nós fomos pro
curados pelo Grupo Publicis por todo trabalho que desenvolvemos. 
Vamos continuar fazendo propaganda com ética, com respeito e 
com eficiência criativa. Temos uma personalidade, a gente vai im
primir esta personalidade dentro do grupo. Você pode olhar para 
dentro da DPZ, onde o cuidado com a direção de arte é extraordi
nariamente espetacular, nós temos ótimos textos, ótimos redatores, 
isso aqui é uma grande escola de grandes publicitários. Temos real
mente uma assinatura de qualidade em direção de arte e bom gos
to, que é a primeira coisa que impacta todo mundo dentro de uma 
peça publicitária." 
Quando o assunto é projeções para o futuro, Pereira não vê limites. 
"Nosso horizonte é o Brasil novo, o mundo novo, o Brasil do PAC 
ou ainda o país que está dando certo. Este ano tem desigualdades, 
porque em tudo aquilo que dependemos do cenário global haverá 
retração. Já no mercado interno, continuaremos minimamente cres
cendo. Tivemos um ano bom e temos uma boa projeção para 2012, 
com crescimento acima do que será o PIB do Brasil." 
Na porta de entrada de todos os projetos da agência, está Maria Pes
tana, diretora de atendimento. Para ela, a DPZ tem uma relação mui
to próxima com seus clientes. "Creio que é algo diferente que oferece
mos. Aqui nós somos parceiros, é uma relação de longa data" explica. 
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COCA-COLA 
Com o objetivo de reforçar a imagem de empresa comprometida 
com o tema vida saudável e fortalecer a percepção de que a marca 
corporativa não representa só o produto base, foi desenvolvida uma 
campanha incentivando hábitos saudáveis e explorando as muitas 
qualidades dos seus produtos, assim também como divulgação 
dos projetos socioambientais da empresa. 
A agência tinha como missão dar aos consumidores uma dimensão 
do portfólio de produtos que vão desde águas aos sucos e refri
gerantes. A ideia da campanha partiu dos pequenos hábitos que 
promovem grandes mudanças e, com isso, explorou os conceitos 
de qualidade de vida e de saudabilidade sem ter que entrar numa 
academia, mas, antes, motivando atitudes simples como subir uma 
escada, andar dois quarteirões para ir à padaria ou beber algo para 
hidratar o corpo. 
Desse modo, a cam
panha fugiu do mundo 
perfeito, do impossível 

e mostrou aos consumidores, à comunidade 
médica e a todos os stakeholders um jeito novo 
de pensar e construir uma vida mais saudável. A 
DPZ criou oito peças, onde cada uma represen
tava um produto e uma forma de viver saudável. 
As imagens foram feitas pelo fotógrafo Gabriel 
Rinaldi, com a proposta de associar uma ativi
dade saudável a cada produto, de forma que foi 
analisado como cada bebida poderia acompa
nhar uma forma de vida saudável apresentada em 
cada anúncio, 
Além de desenvolver as peças de mídia im
pressa, a DPZ produziu um kit para impactar o 
público-alvo: o sistema Coca-Cola Brasil, key 
accounts, líderes empresariais, governo e anvisa, 
área médica, imprensa e ONGs. O kit foi com
posto por uma ecobag com a identidade visual 
da campanha. Nele foi colocado um caderno tipo 
moleskine para apresentar a campanha aos cola
boradores e um pendrive no formato cartão com 
a mesma arte da ecobag. 
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VODKA SKYY 
Intitulado "Canto da Sereia", o vídeo assinado pela DPZ para a Skyy Vodka foi produzido no 
Brasil, É a primeira vez que a produção da campanha é feita fora dos Estados Unidos, país de 
origem do produto. A campanha também marca a estreia do novo posicionamento da marca: 
"com Skyy Vodka o consumidor acontece e contagia", 
O novo filme conta a história de uma sereia que, ao deixar o mar, se transforma em uma bela 
mulher Na imagem seguinte, a mulher-sereia aparece com uma garrafa de Skyy Vodka na mão 
em uma praia deserta e, quando ela coloca a garrafa na areia, uma grande festa tem início. 
A peça ganhou mais veracidade graças à participação da modelo americana Hannah Fraser 
que, desde 2006, faz apresentações como sereia e gravou todas as cenas embaixo d 'água. 

O filme da Skyy Vodka foi veiculado na programação da TV Globo, TV 
Record, SBT, TNT e Universal Channel. O novo projeto de mídia ainda 
terá veiculação na Argentina, no Chile e no Equador. 
Já a estratégia digital da marca ficou sob os trabalhos da F.biz, que 
pretende estimular os consumidores na web com tendências sobre 
o mundo da música, estilo e cinema. A fanpage oficial da marca no 
Facebook terá conteúdo alimentado por esses curadores e servirá 
como "moeda social" para promover a Skyy Vodka no mundo digital. 
O projeto virtual ainda englobará parceria com o site Oba Oba, agen
da cultural, intervenções no Google e MSN. 

NEVE 
Com o objetivo de gerar desejo e experimentação do papel mais premium da linha Neve, a 
DPZ tinha como missão aumentar a sua participação de mercado atraindo consumidores de 
outras marcas e ainda manter a lealdade dos atuais. 
O produto crescia em volume, mas perdia participação de mercado para marcas com pro
posta custo-benefício. Isso porque o posicionamento de preço de Neve folha dupla é de 
115% a 120% acima da média no mercado. Porém, é a marca mais valorizada da categoria e 
sinônimo de sofisticação, mas o equity estava sendo desafiado e necessitava de reforço por 
meio de dois pilares principais: inovação e comunicação com o consumidor. 
A inovação se deu por meio do lançamento de Neve folha tripla. Já na comunicação a arma 

utilizada foi o reforço funcional (superioridade em maciez) e emocio
nal (suavidade para minha pele = cuido de mim mesma). 
O insight da comunicação para reforçar o conceito premium foi fazer 
um upgrade de um Alfredo tradicional para um mais upper, No com
ercial, "O novo Alfredo" é o galã Reynaldo Gianecchini. O comercial 
foi produzido pela Cine e fotografia de Cláudio Leoni, Animação, 
computação gráfica e a finalização ficaram sob a responsabilidade 
da Digital 21. A trilha sonora tem a assinatura da Satélite Áudio. 
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SADIA 
Há dois anos trabalhando com a plataforma de comunicação da Sadia, a 
ênfase das campanhas é que "a vida com S é mais Gostosa", o S vem do 
plural, o que reforça que a vida no plural é sempre mais gostosa. Todos os 
filmes mostram uma grande família. Porém, a marca decidiu abraçar uma 
nova plataforma, a de esportes, e começou a patrocinar as confederações 
esportivas: CBJ (Confederação Brasileira de Judô) e CBDA (Confederação 
Brasileira de Desportos Aquáticos). A DPZ ficou incumbida de criar anún
cios reforçando que agora a Sadia tem mais duas famílias, CBJ e CBDA, 
O insight da campanha foi utilizar o mascote como porta-voz dessa co
municação, aparecendo caracterizado com roupas que representam cada 
um dos esportes. As confederações serão, em breve, anunciadas como 
parte da família Sadia. E esses patrocínios são apenas um ponto de parti
da para um cenário maior, afirma a Sadia. 

ITAU 
Neste caso, o desafio da DPZ foi criar uma proposta de valor para a área 
de investimentos traduzida em um posicionamento de comunicação que 
fosse relevante para os clientes do Itaú. Por meio de estudos e pesquisas, 
foi traçado o tipo de investimento que as pessoas queriam fazer, porém, 
existiam barreiras que impediam o potencial investidor, como: investir é 
difícil; não sobra dinheiro e, quando sobra, as pessoas não sabem o que 
fazer com o dinheiro. 
Sendo assim, as pessoas continuam com dúvidas e sem saber como 
fazer para conseguir investir seu dinheiro. A agência identificou que o 
investidor quer alguém que o ajude a trilhar os passos para alcançar seus 
objetivos. 
A ideia foi mostrar que o processo de investimento melhora com a 
prática e vai ficando mais fácil e prazeroso com o tempo. Investir não é 
fácil, mas pode ser menos complicado do que parece quando se tem o 
parceiro certo. 
Na campanha, foram utilizadas mensagens diferentes para cada meio. Na 
TV e na revista a proposta foi de mobilização. TV: levantar o assunto em 
relação ao tema investimentos - é preciso começar a pensar no futuro ou 
você e seu dinheiro terão que trabalhar pelo resto da vida. Para a revista 
foram duas fases: "institucional" e "questões", com perguntas frequentes 
sobre investimentos e dinheiro. 
Já na internet, a estratégia foi tangibilizar e ensinar sobre o tema. Criamos 
um brandchannel (itau.com.br/invista) com ferramenta de análise financei
ra. Nessa ferramenta, as pessoas fazem análise de sua situação financei
ra, além de ter dicas de investimentos e relacionamento com o dinheiro. 
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http://itau.com.br/invista


"PETIT G Â T E A U É NO GIRAFFAS" 
O trabalho foi iniciado com um briefing curto e grosso de Carlos Guerra, 
sócio-diretor do Giraffas. "É simples. Queremos que o consumidor pense 
no Giraffas quando pensar em Petit Gâteau." No início de 2010, o Giraffas 
voltou a explorar o uso de jingles para envolver e aproximar o consumidor 
de sua comunicação, Mais até do que a música, um acting perfeito para 
a mensagem. Desta busca, foi encontrado o quadro "Manah Manah", que 

mostra a interação de três personagens cantando uma música "Manah Manah, tchu-tchu-ru-ru-ru". A agência 
adaptou a melodia da música, criando a versão "Petit Gâteau, é no Giraffas, Petit Gâteau, é no Giraffas, Giraffas, 
Giraffas, tem o melhor Petit Gâteau", interpretada por duas mascotes de forma divertida e irreverente. 
A música "colou" na cabeça dos consumidores, que criaram e postaram seus próprios vídeos cantando a músi
ca da campanha. O filme no YouTube teve aproximadamente 50 mil views e gerou 100% de comentários positi
vos. Como apoio à campanha, foi realizada uma ação no Facebook, com o intuito de aumentar o número de fãs 
de Giraffas na rede social, A ação consistia em presentear os seis mil primeiros visitantes da página do Giraffas 
com um Petit Gâteau grátis. A duração prevista para a ação era de um mês, porém, em apenas dois dias, o 
Giraffas conquistou o número de fãs previstos para o período. Cresceu de 1,5 mil para 11,818 em apenas dois 
dias de ação. A venda do Petit Gâteau teve um aumento de 160% em relação à média dos meses anteriores, re
presentando um crescimento de 276% na margem de contribuição absoluta da rede e uma participação de 30% 
nas vendas das sobremesas do Giraffas, sendo que a meta estipulada havia sido de 25%. Só o Petit Gâteau de 
Chocolate, teve um crescimento de 79% nas vendas durante o período da campanha. 

A BM&FBOVESPA 
A BM&FBOVESPA queria transformar o mercado de ações numa opção de investimento mais presente no co
tidiano de um número maior de brasileiros. Em suma, popularizar a Bolsa. E o desafio foi: como fazer os brasi
leiros investirem na Bolsa se eles nem sabiam o que é uma ação? Isso significava uma drástica mudança de 
pensamento, pois o segmento é muito distante da realidade dos brasileiros.O sentimento de 
que "não é para mim" ficava evidente quando as pessoas não conseguiam sequer dizer o que 
era a ação. A solução estava no que só um bom professor de cursinho faria: por meio de me
táforas simples, transformar conceitos complexos em explicações familiares, mais cotidianas. 
E o ponto de contato da campanha era a sala de aula. A aula inaugural usava a carreira de 
Pelé como metáfora para os altos e baixos de uma ação de uma empresa na Bolsa, e 
que o investimento, a longo prazo, pode valer a pena. Para continuar o "curso" em 
outra sala, a DPZ criou o portal quersersocio.com.br, com conteúdo mais prático, 
dando o caminho para as pessoas chegarem até uma corretora e começarem 
a investir. Segundo pesquisa de recall, a agência conseguiu cumprir o objetivo 
inicial: mudar a forma como as pessoas percebem o mercado de ações. "In
vestimentos em ações são tão arriscados quanto jogos de azar." Segundo a 
DPZ, o índice de pessoas que não concordam com esta afirmação cresceu 
consideravelmente após o contato com a campanha, de 39% para 51%.Ainda 
de acordo com a agência, a quantidade de pessoas que se sentiram com pouco 
ou nenhum medo para investir em ações, depois de impactadas, subiu de 397o 
para 50%. Além disso, diminuiu a rejeição e houve aumento de consideração 
em relação ao investimento em ações, de 30 % para 52%, após a campanha. 
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http://quersersocio.com.br
Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 56, n. 729, p. 38-49, dez. 2011.




