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Muitos casamentos não resistem ao tempo. No caso da DPZ Propaganda a história é diferente. 
Uma das empresas mais importantes na trajetória da publicidade brasileira, responsável pela 
formação de inúmeros talentos da propaganda, como Washington Olivetto e Nizan Guanaes, a 
agência completa neste ano quatro décadas. Fundada por Roberto Duailibi, o D, Francesc Petit, 
o P, e José Zaragoza, o Z - até hoje na companhia -, a agência é responsável pela criação de 
textos e idéias que marcaram época. De lá nasceram o Garoto Bombril, o Leão do Imposto de 
Renda, o Franguinho da Sadia e o Baixinho da Kaiser, entre outros personagens.  
 
Foi uma campanha da DPZ que transformou o Leão no símbolo do Imposto de Renda e que 
praticamente transformou Bombril em nome de categoria de produtos. Seguindo o dito 
popular, a vida começa aos 40, e é com esse tempo de estrada da agência que o trio D, P e Z 
mostra que é possível manter uma vida profissional ativa, em um momento no qual a 
criatividade parece perder espaço para os alinhamentos mundiais e a tecnologia. O segredo? 
Segundo Roberto Duailibi: "Não nos reunimos. Existe sim um compromisso de não 
cometermos nenhuma grande besteira". Para falar sobre a história da DPZ e outros assuntos 
ligados à publicidade, Roberto Duailibi recebeu, com exclusividade, a Gazeta Mercantil para 
uma entrevista.  
 
Gazeta Mercantil - Como o senhor avalia o atual momento da DPZ ?  
 
Recomeçando. É um recomeço todos os dias. A velocidade com que as coisas acontecem, 
como tudo muda rápido com a tecnologia, dá a impressão que estamos fundando a DPZ hoje, 
com o mesmo entusiasmo que em junho de 1968. Oficialmente, o aniversário da agência é no 
dia 1º de julho.  
 
Gazeta Mercantil - Foram tempos difíceis, não?  
 
Ah, sim. O Brasil passava por uma crise, uma recessão muito grande. Ninguém pagava 
ninguém. O mercado publicitário brasileiro se resumia às grandes agências e às agências 
estrangeiras. Eram mais ou menos umas 15 grandes em todo o País.  
 
Gazeta Mercantil - O mercado publicitário de 1968 era muito diferente do atual?  
 
Sim, sem dúvida. Mas mesmo assim a propaganda já tinha certas regulamentações. Na 
verdade, acho que toda profissão precisa de regulamentação. Grandes nomes da época, como 
Renato Castelo Branco, Mauro Salles, Emil Farah, entre outros considerados os líderes da 
propaganda brasileira na época, já lutavam para estabelecer uma profissão com uma 
concorrência civilizada.  
 
Gazeta Mercantil - O que mudou?  
 
Hoje, o Brasil é um País com diferentes centros e pólos urbanos, que se desenvolveram nos 
últimos anos. A propaganda tem um papel importante nesse processo. Os empreendedores 
que começaram seus negócios no passado contribuíram para a construção deste Brasil. Os 
publicitários entraram para ajudar a criar marcas, produtos e a expandir as atividades das 
empresas. Isso foi muito importante para o desenvolvimento de todo o País.  
 
Gazeta Mercantil - Mesmo aos 40 anos, a DPZ sofreu algum assédio de empresas interessadas 
em comprar a companhia?  
 
Muitos... Um dos orgulhos que temos é o fato de sermos 100% nacional. E, mesmo aos 40, 
ainda somos muito assediados. Mas, por uma razão que não se explica racionalmente, ainda 
preferimos a independência.  
 
Gazeta Mercantil - E isso é bom para os negócios?  
 



Ainda se paga um preço alto por ser dono do próprio negócio. Um exemplo marcante é a perda 
de clientes multinacionais, devido aos famosos alinhamentos mundiais.  
 
Gazeta Mercantil - Qual a opinião do senhor sobre esses alinhamentos?  
 
Muitas vezes acaba pasteurizando o propaganda. Fica tudo muito igual, com a mesma cara. Na 
verdade, além do alinhamento global, a tecnologia, o computador também têm parcelas de 
culpa nesse processo. As campanhas ficam muito bonitas, bem feitas, em diferentes mídias, 
mas falta o principal: uma boa idéia. Sem uma boa idéia, o restante é só maquiagem.  
 
Gazeta Mercantil - Como a DPZ se insere no novo cenário da publicidade?  
 
Com esse quadro, praticamente de mesmice, surge novamente a oportunidade de ser 
diferente. Estamos voltando ao momento de valorizar a criatividade, a inteligência criativa na 
comunicação. Surge então um nicho de oportunidade para oferecer novas soluções, diferentes 
e originais, para os clientes. Sempre haverá espaço para as boas idéias. Em relação às novas 
mídias, o que se vê atualmente é muita cor, muito barulho, mas sem inspiração. Claro que não 
estou generalizando. Existem ótimas campanhas que utilizam muito bem o que as novas 
mídias têm para oferecer. Apesar de muito nova, essa linguagem exige uma atitude criativa. 
Estamos vivendo uma era de redes de relacionamentos, de distribuição rápida. A TV interativa 
será uma verdadeira revolução na comunicação.  
 
Gazeta Mercantil - Qual o reflexo dessas mudanças na publicidade?  
 
O comércio, o varejo tal qual o vemos hoje vai continuar existindo, mas vai ganhar status de 
museu. A digitalização vai elevar grandes templos de consumo a um novo patamar. De certa 
forma isso já vem acontecendo e essa grande mudança na forma de se consumir um produto é 
o grande desafio para os próximos anos. Como envolver esse novo consumidor? A disputa por 
sua preferência será ganha nos pequenos detalhes. Aí entra a importância de haver uma boa 
idéia.  
 
Gazeta Mercantil - O senhor já percebe alguma tendência?  
 
Sem dúvida. Inicialmente as empresas faziam seus produtos e colocavam no mercado para 
vender. O consumidor tinha uma participação passiva nesse processo. Agora, em alguns casos, 
o que se percebe é que as empresas ouvem mais o que os consumidores têm a dizer e buscam 
atender às suas necessidades.  
 
Gazeta Mercantil - Além da mudança em relação aos consumidores, as agências também 
passam por momentos de transformação com a chegada das empresas internacionais e a 
formação de grupos que atuam no famoso 360°. Como a DPZ se posiciona em relação a essa 
tendência na publicidade brasileira?  
 
Em relação às empresas internacionais, já recebemos propostas de compra, mas não 
aceitamos. Também não optamos por esse novo cenário. Trabalhamos com diferentes 
fornecedores. O importante é atender com qualidade às necessidades do cliente. Para 
determinadas campanhas, um fornecedor se encaixa melhor que o outro. Assim temos a 
liberdade de sempre escolher o melhor. O importante é destacar que a campanha é integral. 
Ela vai além do relacionamento profissional. Ela tem que se integrar à vida dos executivos que 
estão envolvidos em todo o processo e também na vida do consumidor.  
 
Gazeta Mercantil - Qual o segredo para os 40 anos da DPZ?  
 
Nós nos pautamos por quatro pilares, que têm dado certo durante todos esses anos. São eles: 
compromisso com a verdade, pois não adianta fazer uma campanha maravilhosa se ela faltar 
com a verdade para o consumidor; compromisso com a originalidade, buscar sempre inovar e 
surpreender o cliente; já o compromisso com o bom gosto talvez seja um dos fatores mais 
importantes, é preciso manter a qualidade do que é feito, ou seja, manter o nível; ter moral 
nos negócios, por sua vez, é sem dúvida o mais importante. Não se chega a lugar algum sem 



moral, sem respeito aos concorrentes, aos clientes, aos funcionários, aos fornecedores. A 
moral é fundamental em um mundo em que se vê tanta fraude. Esse conservadorismo até já 
nos custou algumas conquistas, mas não abrimos mão da moralidade nos negócios.  
 
Gazeta Mercantil - Qual a fórmula para quatro décadas de convivência entre os sócios?  
 
Na verdade o grande segredo é o fato de não nos encontrarmos. Raramente nós três nos 
reunimos. Não há um presidente da empresa. Existe um compromisso entre nós de nenhum 
dos três fazer uma besteira muito grande.  
 
Gazeta Mercantil - E os próximos 40 anos?  
 
Planejamos continuar a expansão da agência fora do Brasil. Já estamos em Buenos Aires e 
Montevidéu. Isso faz parte de nosso empreendedorismo. O publicitário brasileiro tem uma 
certa tendência em correr riscos.  
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