
Pertencente a uma geração em que criativida
de continua sendo requisito fundamental até 
mesmo para funções técnicas, o diretor nacio
nal de mídia da DPZ, Flávio Rezende, carrega 
em sua fala atributos que remetem invaria
velmente às ideias e à criação que, segundo 
ele, deverão sempre nortear o trabalho das 
agências de propaganda. 

Publicitário de formação, Rezende definiu, 
logo no início de carreira, que mídia seria sua 
praia. Atuou em veículos, agências e anun
ciantes, portanto conhece as três pontas do 
processo de comunicação publicitária. Tam
bém atua como diretor do conselho do IVC, 
entidade que tem se reinventado e busca 
atender demandas específicas de mercado 
como a aferição de sites na intemet. 

Funcionário de uma das agências brasilei
ras que mais tempo levou para se associar a 
um grupo internacional - o Publicis que, em 
julho de 2011, anunciou a compra da DPZ -, 
o publicitário defende o legado de preservar 
boas relações com seus clientes. Para Rezende, 
apesar das mudanças tecnológicas, confiança 
continua sendo outro valor intocável na rela
ção entre anunciantes, agência e veículos. 

Rezende destaca que o conteúdo é que vai 
mandar no mercado de comunicação e as em
presas que entenderem do negócio de forma 
ampla se sairão bem. Ao CdM, o profissional 
fala sobre as mudanças no dia a dia da DPZ 
com a venda para o grupo francês, as altera
ções no papel do profissional de mídia e a ve
loz reinvenção do mercado da comunicação. 
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CADERNO DE MÍDIA Como está o 
cotidiano da DPZ depois da parceria 
com o Publicis? 
Flavio Rezende - Essa parceria foi 
muito importante para a DPZ. Uma 
grande preocupação do mercado é 
o que vai ser da agência daqui a dez 
anos. Do ponto de vista de ferramen
tas de aferição, a agência já comprava 
lá fora. Não era uma resistência, era 
uma questão de valor. Muita gente 
bateu na porta. Vários grupos. É claro 
que tinha uma questão de momento. 
A Publicis foi uma parceira que surgiu 
no momento e no tempo adequado. 

Tem uma característica da DPZ que 
é de parcerias longas. Isso se torna 
um desafio hoje? 
Eu acho que a DPZ é uma agência 
criativa, mas muito preocupada com 
o todo. A DPZ é uma agência respon
sável por ter criado várias marcas. 
Construiu o leão do imposto de ren
da. A Sadia, o Itaú, uma divisão da 
Nestlé, construiu a Globo. Quando 
você é guardião de marca, quando 
tem a história do cliente que se mis
tura com o DNA, dificilmente quebra 
essa relação de confiança. De fato, a 
agência tem pouquíssima rotativida
de de clientes e talentos. 

Estamos falando sobre internacio
nal ização . O que tem o modelo de 
mídia brasileiro que resistiu aos 
formatos europeus? 
Esse modelo estrangeiro - que não 
vingou no Brasil - é construído por 
planejadores, gente de mercado e de 
mídia. Com ele, tentam uma forma 
de ter mais técnica e baixar custo. 
Porém, com esse modelo não existe a 
sinergia entre planejamento, criação 
e mídia. O grupo criativo fica de um 
lado e as empresas de mídia ficam de 
outro. Quem perde é o cliente na qua
lidade, na ideia e no planejamento. 
Quando você opera com esse grupo 
de talentos - como a gente opera aqui 
no Brasil -, pode ter certeza de que o 
resultado a ser obtido é muito melhor. 
A discussão de custos acaba aí. 

O que mudou na função do profissio
nal de mídia nos últimos anos? 
As preocupações sempre foram as 
mesmas, elas continuam. Como em 
qualquer profissão. Acho que no de
partamento de mídia é assim. No 
momento que comecei na função, os 
desafios eram outros. Naquela épo
ca, você tinha mais ou menos quatro 
ou cinco meios, tinha uma emissora 
de TV, algumas de rádio, tinham os 
jornais, o cinema. Você concentrava 
esforços nisso, mas eram esforços po
derosos. O departamento de mídia na
quela época tinha muita gente. Tinha 
a pessoa que ia coletar concorrência 
fora. A gente fazia as programações 
na mão. Hoje você despeja no compu
tador um monte de alternativas. 

Só que agora o mix é mix para valer, 
não é? 
A coisa mudou de tal forma que só de 
canal de televisão disponível você 
tem inúmeros. Sites são milhões. Já 
estamos anunciando até em aplicati
vos. A tecnologia disparou em um 
volume enorme de ponto de contato. 
Temos de tomar cuidado com o que é 
veículo de comunicação, o que é veí
culo de informação e o que é tecnolo
gia. Existe uma angústia no ar, nos 
anunciantes, na área de mídia, que 
não é nova, vem de alguns anos. 

Passou o tempo de ter que estar no 
digital porque é moda? 
Diminuiu. Hoje o anunciante já fala 
que quer três coisas bacanas. Nisso, 
você precisa destacar as coisas que 
são necessárias e o que são experiên
cias. O bom é que você consegue atra
vés de um aplicativo comunicar com 
a pessoa o dia inteiro. Mas você pre
cisa aquecer isso. Não adianta ter uma 

variedade de banners espalhada para 
tudo que é lado. Só chamar a atenção 
t ambém não basta, precisa aquecer 
a comunicação. 

Precisa ter coerência na comunicação... 
A comunicação tem que ir para o 
coração também. As marcas pre
cisam continuar tendo fidelidade. 
Precisam aquecer a comunicação 
de forma com que as pessoas sejam 
atraídas. É a mesma forma como era 
lá atrás. Você fazia um comercial de 
TV e pesquisava se ele dava resulta
do ou não com base em técnicas que 
buscavam o emocional, o coração da 
pessoa. Hoje continua sendo assim, 
mas você tem que atrair esse povo 
que tem a sua disposição uma série 
de veículos. Eu continuo acreditando 
que o grande desafio é a criatividade 
e a relação emocional que a marca 
terá com seu público. 

A ansiedade dos clientes em relação 
às novas tecnologias já passou? 
Acho que a ansiedade do experimen
to já passou. É óbvio que você percebe 
a internet crescendo no mundo intei
ro, a TV paga também, o cara fica im
pressionado. Mas uma hora ele perce
be que não é só isso, precisa de uma 
ideia bacana e de linguagens diferen
tes. A mesma ideia de forma diferente 
para chamar a atenção. Mais do que 
nunca, você precisa pensar em mídia 
de forma complementar. 

Mesmo a discussão sobre divisão ON 
e OFF já está superada na DPZ? 
Aqui na DPZ, a gente evita separar. 
Mas é claro que existe gente que é 
especialista em cada setor, nas áreas 
de pesquisa e em vários tipos de mé
trica. Em relação ao digital, está todo 
mundo envolvido. Uns com mais ex
periências em uma área, outros não. 
Essa separação foi necessária por 
um tempo em função da postura dos 
próprios anunciantes. Poucos são os 
projetos que chegam aqui em 360°. 
Fala-se muito desse conceito, mas 
reflete-se pouco na especialização. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Você chama isso de conservadoris
mo? Estratégia de negócio? 
Necessidade e momento. Por exemplo, 
na área impressa, estamos passando 
por um processo que eu acho que, em 
2016, 25% das emissões serão digitais. 
Mas elas serão edições eletrônicas para 
o consumidor construir seu jornal. Eu 
vou montar minha TV e a forma de eu 
assistir TV. Que de qualquer forma já é 
mais ou menos assim na internet. Você 
vai fazer a mesma coisa na TV. Você vai 
pagar por isso. Resumindo, tudo isso 
representa a importância do conteúdo. 
Se não houver conteúdo de primeira, 
as empresas ficarão para trás. 

Mesmo para as novas gerações, ain
da é possível falar em criatividade? 
Hoje já é diferente o pessoal que che
ga aqui. Quem é da web chega susce
tível ao que é novo. Há certo indivi
dualismo, a ter uma vida bacana. São 
preocupados com sustentabilidade, 
se doam ao trabalho, mas estão preo
cupados em viver também. Eles são 
mais universais. Têm uma base cul
tural melhor. Podem viajar, ir a mu
seus do mundo inteiro. Consigo ver 
escolas do Mato Grosso, Tocantins, 
Alagoas visitando a Disney ou Nova 

York. Eu falo "Meu, estamos falando 
de conteúdo futurista". Hoje, jovens 
do Brasil são universais, como todos 
os jovens do mundo. São melhores 
que a minha geração. Eles têm uma 
abrangência de conhecimento e uma 
visão mais macro que a nossa. Tudo 
isso está sendo permitido pela tecno
logia e pela proximidade entre cultu
ras e a mudança nos meios. Os caras 
dos veículos também mudaram. Eu 
sempre digo que a oferta de informa
ção tem favorecido a todos. 

Nas redações isso muda? O jornalis
mo que já foi muito político consegue 
olhar para o negócio? 
Todo bom jornalista ou bom publici
tário deve ter uma visão de planeja
mento, deve entender pelo menos de 
como sua empresa gera e faz negócios. 

Se o jornalista não entender que o jor
nal pode fechar amanhã se não tiver 
anunciante, não dá. Ele precisa perce
ber isso. Precisamos entender como a 
empresa funciona e como ela gera ca
pital para que possa cumprir a folha 
de pagamento. Também temos que 
cuidar muito do cliente, temos que ser 
técnicos e criativos. O mundo mudou, 
assim como o jornalismo também mu
dou, e eu acredito que os jornalistas já 
mudaram. Claro que deve ter limite na 
questão comercial e de conteúdo. Mas 
o segredo é o conteúdo. 

Como se dava essa divisão na época 
que você trabalhava em veículos? 
Na minha época de veículo lembro 
que não podia nem folder, imagina 
esse negócio de sobrecapa de jornal 
que tem hoje. Anúncio na primei
ra página de jornal, isso não existia. 
Mas isso tudo foram conquistas, não 
só do publicitário que queria derru
bar as amarras, mas era uma forma 
nova de você conseguir anunciantes. 
É uma forma nova de você entender 
segmentos, porque eles mudam. Os 
próprios meios evoluíram. Eles tive
ram que evoluir para não perder sha-
re de mercado. 
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Text Box
Fonte: Caderno de Mídia, São Paulo, ano 4, n. 40, p. 2-4, out. 2012.




