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Uma das mais tradicionais agências brasileiras de publicidade, a DPZ promete adotar um modelo 
mais agressivo ao longo deste ano - tanto na captação de novos clientes, quanto na negociação e 
na própria criação de suas campanhas. 
 
O diagnóstico e o receituário saíram de um encontro realizado na semana passada pela direção da 
empresa com pelo menos 40, dos 250 funcionários, que ocupam cargos em áreas estratégicas. "O 
mercado publicitário mudou brutalmente nos últimos anos e ouvir o que o pessoal que põe a mão 
na massa tem a dizer pode indicar caminhos que muitas vezes não estão no campo de visão da 
diretoria", resume um dos sócios da DPZ, José Zaragoza. 
 
A agência, que encerrou 2005 com receita de R$ R$ 460 milhões - 20% maior do que a registrada 
no ano anterior - tem metas ambiciosas para este ano também no campo das cifras. "O objetivo é 
encerrar 2006 com receita entre 10% e 15% maior. E, a julgar pelo desempenho de janeiro e 
fevereiro, acho que é um número bem factível", afirma o diretor geral da agência, Flávio Conti. 
 
Segundo ele, a receita cresceu 10% nos dois primeiros meses deste ano. Grandes clientes, como 
Sadia, Petrobras, Credicard e Avon, que estão com novas campanhas no ar, explicam o 
crescimento neste começo de ano - período tradicionalmente fraco para o mercado publicitário. 
Além dos clientes antigos, a fábrica de cadeados Papaiz, cuja conta foi conquistada pela DPZ em 
2005, também começou a fazer anúncios. 
 
Hoje a carteira de clientes da DPZ tem 44 clientes, entre eles Itaú, BNDES, a comunicação 
institucional da Coca-Cola, e Vivo. Em 2005 a agência conquistou a conta de Campari, Governo do 
Estado de São Paulo e a academia Pró Forma, do Rio de Janeiro. 
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