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W/Brasil e DPZ mudam para enfrentar o novo mercado 
 
"Já tivemos dias melhores". "Não esperávamos perder o Unibanco". A primeira frase é de Flávio 
Conti, diretor geral da DPZ, a segunda, do publicitário Washington Olivetto, sócio-diretor da 
W/Brasil. 
 
As duas agências têm muito em comum mas um ponto em especial chama a atenção: ao lado de 
Talent e da Fischer América formam o time de grandes empresas do setor a manter o capital 
estrangeiro longe de sua composição acionária. Se este não chega a ser o pior momento da vida 
de W/Brasil e DPZ, as palavras sócio estrangeiro não figuram nas conversas dos controladores das 
duas agências, ainda que seus executivos deixem claro que não navegam em céu de brigadeiro. 
 
Na W/Brasil, o fim do casamento de 18 anos com o Unibanco representou perda de 20% no 
faturamento. "Não esperávamos perder essa conta", lamenta Olivetto que tem conseguido repor o 
rombo com a conquista de clientes menores, em especial no Rio de Janeiro, onde a empresa 
instalou novo escritório em novembro. Semana passada, a agência informou a entrada de dois 
novos anunciantes em sua carteira, a colônia Leite de Rosas e a marca Coppertone, o protetor 
solar da Schering-Ploug. 
 
Além de outras contas obtidas no mercado fluminense, a W/Brasil, diz Olivetto, trabalha 
arduamente para conquistar um cliente de grande porte no setor financeiro que compense a saída 
do Unibanco, que entregou sua conta, estimada em R$ 100 milhões anuais, aos cuidados da 
F/Nazca. 
 
No rol de esforços imediatos das duas agências, a W/Brasil intensifica o corpo-a-corpo com 
potenciais clientes e a DPZ , depois de uma reestruturação realizada há dois anos, reúne seus 
principais executivos no próximo dia 10 para "espantar a mesmice e rever estratégias", diz José 
Zaragoza, sócio da agência. 
 
Flávio Conti, diretor geral da DPZ minimiza. "Temos reuniões todo mês aqui, esse encontro é só 
mais um". Ele reconhece, no entanto, que a vida já foi melhor.  
 
"Não estamos perdendo clientes e até conseguimos conquistar novas contas. Mas este primeiro 
quadrimestre está parado. Não botamos nada na rua e chegou um momento em que ficamos 
realmente preocupados. Por conta de postergações dos próprios clientes que adiaram os anúncios, 
tivemos um princípio de ano sofrível". 
 
A DPZ , segundo Conti, tem conseguido manter sua carteira de clientes e crescer, ainda que de 
forma discreta. Ano passado, a agência registrou faturamento de R$ 385 milhões, 15% mais em 
relação a 2003. Apesar do começo de ano "sofrível", como diz, ele acredita ser possível recuperar 
o resultado anual com o cronograma de novas campanhas que começam a ser veiculadas em 
maio. 
 
Os tempos difíceis que vive o mercado publicitário não é um fenômeno recente e, para sobreviver 
na era do alinhamento de contas, as duas grandes agências genuinamente nacionais mudaram a 
forma de trabalhar. Há dois anos, a DPZ passou por uma profunda reestruturação. Cortou 
pessoal, reduziu seu quadro de 300 para 200 pessoas, e investiu em treinamento e 
desenvolvimento. Também gastou algo próximo de R$ 1 milhão em atualização tecnológica, com 
a aquisição de novos equipamentos e softwares. Investiu também na área de pesquisa de mídia e 
mudaram o foco do atendimento. O pessoal dessa área, explica Roberto Duaibili, está presente 
em todas as fases da campanha, além disso, completa Francesc Petit, tem uma postura mais pró-
ativa, sugere mais ação e espera menos pela demanda. 



 
Intensificar o corpo-a-corpo em busca de novos clientes é a cartilha pela qual rezam W/Brasil e 
DPZ. A novidade é que ambas perceberam que há vida anunciante fora de São Paulo. 
 
Enquanto a W/Brasil vasculha o mercado fluminense - Washington Olivetto montou um 
apartamento e se instala com a família em Copacabana de sexta à segunda-feira-, a DPZ busca 
clientes no Centro-Oeste. Em 2004 a DPZ registrou a entrada da rede de lanchonetes Girafas, de 
Brasília, e da Tecelagem Avenida, do Mato Grosso e, no Rio, conquistou a conta do BNDES. 
 
Enquanto desbravam novas terras, em São Paulo, o principal mercado publicitário do País, a 
ordem é ir à luta. 
 
"O que mudou para a W e para as outras agências é que antes a gente não precisava procurar 
anunciantes, nós éramos procurados. Agora, com o aumento da concorrência, maior oferta de 
agências e os executivos das empresas envolvidos com outros componentes de marketing que 
não só a publicidade, a ordem aqui é ir para a rua em busca de novos clientes", afirma Olivetto. 
 
Tanto ele, como os sócios da DPZ são unânimes em afirmar que além do alinhamento de contas - 
quando a matriz de uma multinacional recomenda que sua filial faça publicidade com a mesma 
agência-, a mudança no organograma das empresas, em especial nos departamentos de 
marketing, tornou a vida mais difícil, sob a ótica dos negócios, e menos criativa, do ponto de vista 
dos anúncios. 
 
"Antes você aprovava uma campanha com o dono, com o presidente da empresa. Hoje você fala 
primeiro com o gerente de marketing, geralmente alguém bastante jovem e com bastante medo 
de aprovar uma campanha mais ousada", comenta José Zaragoza, da DPZ. 
 
"O resultado está na TV, na mídia impressa, nos outdoors, a propaganda brasileira, sempre 
reconhecida lá fora como uma das mais brilhantes do mundo, é uma mesmice", resume Duailibi. 
 
Além do pouco espaço para ousadias, há a briga pela divisão dos investimentos em publicidade e 
marketing. 
 
"Esses jovens executivos têm outras ferramentas de marketing à mão. São as promoções nos 
pontos de venda, os eventos, os patrocínios. Trazer dinheiro para a publicidade está, sem dúvida 
muito mais difícil", acrescenta Washington Olivetto. 
 
"Tudo passageiro", vaticina Francesc Petit outro decano da publicidade e da DPZ. Segundo ele, as 
providências que sua empresa deveria tomar para se adaptar aos novos tempos foram tomadas. 
"Formamos uma joint venture com a japonesa Dentsu, uma das maiores agência do mundo, 
fizemos um enxugamento na nossa estrutura e partimos para a busca de novos clientes de forma 
mais incisiva. "Agora, é esperar que que o tempo passe e que os efeitos nocivos da globalização, 
que é um grande fracasso, desapareça da propaganda brasileira". 

 
 
Leia Mais 
 
Sócios da DPZ, a todo o vapor e longe do pijama 
De São Paulo   
 
Há 30 anos os três sócios da DPZ não se reuniam para uma foto. Falta de tempo, problemas de 
agenda, viagens, eram as justificativas mais comuns. "Na verdade, eles não gostam de somar as 
idades", diz um executivo da oitava maior agência de publicidade do País, em faturamento, 
segundo levantamento do Ibope Monitor. 
 



O resultado da façanha de juntar Roberto Duailibi, Francesc Petit e José Zaragoza, na foto ao 
lado, mostra que, embora o tempo tenha passado para o trio conhecido como os três gatinhos, 
eles continuam em forma, principalmente no que diz respeito à condução dos negócios. 
 
Duailibi está com 68 anos. Petit completou 70 em novembro passado e Zaragoza apagou 72 
velinhas no último aniversário. Evidentemente, a rotina dos três sócios na DPZ não é a mesma de 
36 anos atrás, quando fundaram a agência e, embora participem ativamente do dia-a-dia da 
empresa, é Flávio Conti quem toca a parte operacional do negócio, como diretor geral da DPZ. 
 
Duailibi mantém a rotina de chegar ao escritório por volta das 8hs - o primeiro a chegar entre os 
três é sempre Petit, entre 7hs e 7h30 - e acompanha mais de perto a área operacional da 
empresa. 
 
Petit e Zaragoza controlam o pessoal de criação, dando palpite aqui e ali. "Quando não estou na 
agência, ligo a todo o momento para saber como está tal anúncio, ou para reclamar de alguma 
coisa. E eu reclamo muito", diz Zaragoza instalado em seu confortável estúdio, há poucos metros 
da agência, e para onde ele vai diariamente, a partir das 16hs, quando encerra seu expediente na 
DPZ e dá vazão ao artista plástico. 
 
Sucessão é um assunto que não anima os três sócios. A primeira reação diante da pergunta de 
como anda o processo dentro da empresa é quase a mesma entre os três: "não pretendo morrer 
tão cedo", diz Duailibi, ou, "ainda tenho muito o que fazer", responde Zaragoza. "A sucessão já foi 
feita na prática e eu sigo trabalhando normalmente", emenda Petit. 
 
Duailibi diz que, embora não pense em se aposentar tão cedo -"o presidente da Gray, Eddy 
Mayer, está com 76 anos", lembra -, a sucessão terá um encaminhamento natural. " Temos nomes 
dentro de casa capazes de nos suceder à frente dos negócios". Dentro e fora. Zaragoza tem um 
nome, que prefere não divulgar, na manga. O candidato não integra hoje o time da DPZ mas 
poderia assumir o comando no futuro, diz. 
 
Na escalação dos donos da DPZ, ao lado de Flávio Conti, figuram nomes como Daniel Barbará, 
Flávio Rezende, Luis Vieira ou Renato Rangel, todos diretores da casa. 
 
Hoje a agência mantém uma carteira com 31 clientes, entre eles velhos parceiros como Sadia, 
Avon e Banco Itaú. O faturamento no ano passado chegou a R$ 385 milhões e a meta para 
encerrar este ano é crescer 15%. "Como se pode ver, estamos a todo o vapor" e cheios de planos 
para o futuro", avisa Duailibi.  
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