
DPZ eleva para 20% previsão de crescimento 
Sandra Azedo 
  
A disposição em anunciar mostrada neste início de ano pelos clientes fez a DPZ rever sua projeção 
de crescimento para 2006, de 15% para 20%. Deve faturar pouco mais de R$ 540 milhões, diz 
Roberto Duailibi.  
 
DPZ joga suas projeções para cima 
   
Agência informa que deverá crescer 20% neste ano, com faturamento de R$ 540 milhões.  
 
Os clientes estão permitindo à DPZ rir à toa. Isso porque os resultados do primeiro trimestre do 
ano foram tão bons que a agência refez suas projeções de faturamento para 2006, de 15% para 
20%. Se o ritmo se mantiver, de acordo com o sócio-fundador da DPZ, Roberto Duailibi, a 
empresa vai encerrar o ano com um faturamento superior a R$ 540 milhões, ante os R$ 460 
milhões do ano passado. "Tivemos um primeiro trimestre muito bom e por isso estamos revendo 
nossas metas", informa o publicitário.  
 
Itaú, Vivo, Avon e Sadia são apenas alguns dos clientes da DPZ que estiveram bem ativos no 
primeiro trimestre do ano, o que arremessa para cima o faturamento. Diz Duailibi que este é um 
dos melhores momentos da agência, que chegou a faturar US$ 540 milhões na época de 
lançamento do Plano Real, quando houve a paridade entre dólar e real. "2005 já foi um ano muito 
bom para a DPZ e conseguir crescer em cima do resultado anterior é bastante positivo", considera 
Duailibi.  
 
Um dos fundadores da DPZ lembra ainda que a grande quantidade de promoções dos 
anunciantes, principalmente em cima de Copa do Mundo, é um dos fatores que explicam a maior 
movimentação do trimestre. "Há um desejo de participação. Além de Copa, eleições também 
favorecem."  
 
Se a propaganda está consagrando seu momento de virada? Roberto Duailibi considera que sim, 
ao lembrar que em 2002 o momento era outro.  
 
Sobre a nova fase da comunicação, Duailibi faz questão de lembrar que a reinvenção diária é uma 
necessidade principalmente para este setor. "Estamos investindo não apenas em pesquisa de 
mídia, como no conhecimento do comportamento do consumidor", conta o publicitário. "A 
linguagem, os hábitos estão mudando muito. A DPZ está atenta ao público jovem. A maneira de 
pensar, a atitude de vida e até estética e saúde influenciam em vários níveis na propaganda", diz 
Duailibi.  
 
Na nova fase da comunicação, mais completa e que não se apóia tão fortemente na propaganda, 
Duailibi lembra que esta ferramenta não perdeu a sua importância. "A propaganda ainda é um 
grande veículo de disseminação em massa, para conquistar o mercado e seus milhões de 
consumidores. A propaganda mantém o seu papel", afirma Duailibi.  
 
O publicitário completa ao informar que a DPZ, apesar de estar atenta às mudanças do mercado, 
continua fiel aos seus princípios. "A estética é uma poderosa arma de vendas", afirma, referindo-
se ao trabalho criativo que consagrou a agência.  
 
Quando o assunto é o envolvimento da publicidade com a crise política, Duailibi diz acreditar que 
este setor está em processo de superação. "A publicidade sempre lutou por credibilidade. Não vai 
ser diferente agora."  

 
 
 



Leia Mais 
 
Nova marca para marketing de resultados 
Camila Teich 
 
Depois de fechar o ano passado com um crescimento de 75% no faturamento de mídia on-line, a 
AgênciaClick parte para uma nova investida, agora no segmento de marketing de performance. A 
empresa acaba de lançar o MídiaClick, um negócio focado em objetivos de curto prazo e 
mensuráveis e que planeja inserir as pequenas e médias empresas no universo da propaganda na 
internet. Em 2005, 15% dos investimentos dos anunciantes da AgênciaClick foram destinados 
para campanhas de performances.  
 
"Trata-se de um mercado que está se formando agora", afirma o presidente da Agência Click, 
Pedro Cabral. Nos Estados Unidos, que movimentam mais de US$ 10 bilhões em publicidade on-
line, metade das campanhas é baseada no modelo de performance. Em solo nacional, estima-se 
que cerca de 20% da verba de internet serão associadas a este segmento em 2006.  
 
"Não seremos uma ‘search agency’; o conceito é mais amplo. Marketing de performance vai além 
dos sites de buscas. Esta é apenas uma das ferramentas, que envolvem ainda e-mail marketing, 
publicidade contextual, campanhas de banner", diz o diretor de operações da MídiaClick, Marcelo 
Santiago. As ações do novo negócio serão focadas em internet, mas futuramente podem se 
estender para outros meios, como o celular.  
 
Os investimentos para a empreitada somam US$ 1 milhão para os próximos 12 meses. A 
iniciativa, que já vinha sendo planejada há dois anos, será independente da AgênciaClick, que é 
especializada em comunicação na web e interatividade. "Poderia ser uma divisão, mas terá mais 
sucessos como negócio próprio", comenta Cabral, ao afirmar que, desta forma, a MídiaClick 
poderá, por exemplo, trabalhar com outras agências de propaganda e um número maior de 
clientes. A nova empresa, aliás, já trabalha com 15 campanhas.  
 
Segundo Cabral, o modelo de negócios permite democratizar as campanhas na internet para 
anunciantes de pequeno e médio porte. Para chegar a esse público, a MídiaClick iniciou uma ação 
de performance, além de estabelecer parcerias com associações de classes.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 


