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O clima de idas e vindas que movimentou em 2002 a agência de publicidade DM9DDB chegou 
agora à sua estrutura física. Depois da saída do presidente Affonso Serra, em março, algumas 
demissões, trocas de contas e a retomada da sociedade pelo publicitário Nizan Guanaes, foi a vez 
da trupe criativa mudar de endereço em São Paulo. Os 160 funcionários saíram da Torre da Norte 
do Centro Empresarial Nações Unidas e instalaram-se, há uma semana, na tradicional avenida 
Brigadeiro Luís Antônio.  
 
O clima festivo da nova sede está nos brigadeiros oferecidos aos visitantes, e, sobretudo, no 
semblante dos funcionários. Eles esperam que seja enterrado de vez o período de adequação das 
operações, que incluiu a saída de 60 funcionários e a chegada de outros nomes, entre eles, o 
presidente Guga Valente e o vice-presidente de Criação, Sérgio Valente.  
 
A transferência também sepulta gastos desnecessários. A empresa ocupava um andar do Centro 
Empresarial Nações Unidas, na região da avenida Luís Carlos Berrini, prédio considerado um dos 
metros quadrados mais caros de São Paulo (cerca de R$ 65 o m2, enquanto o valor estimado para 
o novo endereço é de R$ 50 o m2). "Reduzimos em 20% os gastos e ainda ganhamos 10 % a 
mais de espaço", diz Guga Valente, sem revelar os valores do antigo e do novo aluguel. As 
dificuldades operacionais do antigo local também incentivaram a mudança. "Para termos o ar-
condicionado ligado no fim de semana era a maior burocracia. O funcionamento não era adequado 
para o dia-a-dia de uma agência", diz ele. 
 
Seguiu-se, então, a busca por um novo imóvel mais centralizado. O edifício na Brigadeiro, 
projetado pelo arquiteto Sérgio Assumpção, pareceu o mais adequado. Enquanto as negociações 
tramitavam, a arquiteta Moema Wertheimer, que trabalhou em conjunto com a decoradora Márcia 
Bueno Netto, apresentou um layout para ajudar nas definições. "Antes de fechar o negócio eles 
puderam ver se o imóvel era realmente ideal", comenta Moema. 
 
A arquitetura singular do prédio é o principal trunfo do novo espaço de trabalho. Com cinco 
andares e heliponto, o imóvel tem fachada envidraçada, um amplo vão central e mezaninos, num 
total de 1,8 mil m2. "Estamos em um prédio mais baixo, o que nos mantém com o pé no chão. 
Mas temos também um heliponto, o que nos fará voar mais alto", diz Sérgio Valente.  
 
Internamente o desafio foi reorganizar os setores, que passaram de uma estrutura horizontal para 
uma vertical. A acomodação envolveu a construção de escadas e novos mezaninos. "Pensamos 
quais setores precisavam realmente estar perto um do outro. Por exemplo, tiramos de perto da 
criação tudo que parecia burocrático", comenta Sérgio. "Pensamos em um layout que 
aproveitasse os espaços e fosse flexível. Se precisar mudar uma sala não haverá muito 
problema", completa Moema. 
 
O escritório é todo panorâmico. Nem mesmo o presidente Guga Valente é resguardado por 
paredes. Ele divide sua sala com Alcir Gomes Leite, vice-presidente de planejamento e 
atendimento, e Paulo César Queiroz, vice-presidente de mídia. As salas de reunião têm portas de 
vidro e há ainda um coffee break. Sem ostentações ou excentricidades, a nova sede da DM9DDB 
demonstra maturidade. A dose de charme fica por conta do piso com quadrados de vidro e bolas 
de gude ou das frases estimulantes que passam no visor do elevador. Uma delas: "Não quero ter 
razão, eu quero ter sucesso" . 
 
Para chegar a tal resultado, Moema e Márcia entraram no ritmo da agência. O projeto foi definido 
e executado em 60 dias, com trabalho intenso, até mesmo em fins de semana, e utilizando o 
mobiliário antigo. "Somos uma metamorfose ambulante. Nosso estilo é mudar", acredita Sérgio 
Valente, deixando escapar que, por enquanto, o trabalho ainda não acabou para a arquiteta e a 
decoradora. 
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