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À frente de uma das maiores agências de publicidade do País, Roberto Duailibi, presidente 
da DPZ comemora o fato da sua empresa ser uma das poucas grandes do setor a se manter 
genuinamente brasileira. "Nós nascemos no meio de uma crise, em 1968. Na época, o pessoal 
das outras agências fez até um bolão para dizer quanto tempo duraria a sociedade entre dois 
diretores de arte e um redator. A média era de três meses. Estamos aqui há 40 anos", conta o 
empresário. 
 
Criadora de grandes ícones da publicidade nos últimos anos, como o Leão do Imposto de 
Renda, o garoto-propaganda da Bombril e o Frango da Sadia, a DPZ também desenvolveu o 
logotipo do Itaú, uma das marcas mais conhecidas no País. 
 
Sobre o mercado mundial, que movimentou em 2007 US$ 12 bilhões, Duailibi acredita que 
haverá uma diminuição do montante investido em publicidade. "Havendo menos crédito e 
menos estímulo ao consumo, as verbas publicitárias devem cair e a soberania de um diretor 
financeiro aparece. A primeira coisa que ele faz é, como empresário, diminuir as despesas. E a 
primeira verba cortada é a de propaganda." 
 
Confira abaixo trechos da entrevista com o publicitário feita pelo jornalista Roberto Müller, com 
participação de Camila Abud, editora de Serviços do DCI e Milton Paes, da Rádio Nova Brasil 
FM. O bate-papo será exibido na íntegra hoje no programa Panorama do Brasil, da TVB em 
parceria com DCI e a Nova Brasil FM. 
 
Roberto Müller: Queria que você falasse, como, com a sua experiência, à frente de 
talvez uma das poucas agências genuinamente brasileira, resistiu a essa 
avassaladora internacionalização. Como está vendo os efeitos dessa crise no mundo. 
Como está vendo os efeitos da crise externa e como a propaganda pode ajudar? 
 
Roberto Duailibi: Nós nascemos no meio de uma crise. Você lembra bem de uma crise que 
tivemos no Brasil muito pior, a de 1968, quando o ministro do Planejamento era Roberto 
Campos, uma pessoa brilhante, com um grande cérebro, porém, digamos assim, sisudo nas 
coisas práticas, não cometendo nenhuma injustiça, com um talento brasileiro excepcional, e o 
ministro da Fazenda era um dos mais ortodoxos, dos mais ferozes. E o Brasil estava em uma 
recessão pavorosa. Era talvez necessário por causa da inflação, que comia salários e 
desvalorizava muito o dinheiro. Acho que a inflação era um martírio o tempo todo, um grande 
ingrediente de desmoralização de um país em relação à sua soberania e ao trabalho de seus 
habitantes. Você concorda que ganhar hoje e ter que gastar na mesma época, como a gente 
via acontecer muito na Argentina, onde os funcionários recebiam salário e corriam para a casa 
de câmbio. Eu nunca entendia de onde surgia tanto dólar para trocar sempre. Tinha gente que 
tinha necessidade de pagar empresas. Então era uma crise pavorosa, o país vivia uma 
moratória virtual, todo mundo cobrando todo mundo e ninguém pagando ninguém. Ainda 
assim, tivemos a coragem de fundar uma agência, em um gesto tresloucado juvenil. À época, 
o pessoal das outras agências fez até um bolão para dizer quanto tempo duraria a sociedade 
entre dois diretores de arte e um redator. A média era de três meses. Estamos aqui há 40 
anos. Inicialmente, de 68 a 72, tivemos de viver de fazer anúncios para pequenos 
anunciantes, revendedores de automóveis, clientes que nunca tinham anunciado. Mas, como a 
gente sempre apresentou um bom trabalho, eles ficavam entusiasmados. Começamos a nos 
desenvolver realmente a partir de 1972, quando conseguimos a conta do banco Itaú, que está 
há 38 anos conosco. Criamos então a marca mais valiosa do País, dando uma forma gráfica. O 
doutor Olavo Setubal sempre se preocupou com essa parte técnica, tinha extremo bom gosto. 
A partir daí, começamos a ter vários clientes maiores, fizemos campanhas vencedoras 
importantes. Nós criamos ícones que fazem parte da cultura popular brasileira. Um deles é o 
leão, do Imposto de Renda, que está fora do ar há mais de 16 anos e usado até hoje. Outro é 
o garoto Bombril. Lançamos também o frango da Sadia, um sucesso enorme. Olhamos para 
trás e achamos que podemos fazer mais daqui para diante. Felizmente, nessa profissão, idade 
não conta. Não é apenas o vigor físico que tem influência, mas a busca do conteúdo, a 



possibilidade de oferecer uma visão nova, diferente e original, através da experiência e 
coragem de tentar. 
 
Camila Abud: Muitas empresas brasileiras do mercado publicitário se 
internacionalizaram, foram vendidas. Qual a sua visão? 
 
Roberto Duailibi: A minha geração da década de 50 e 60 criou condições para que a 
profissão tivesse dignidade, com a criação de uma regulamentação, através da Lei 4.680, do 
relacionamento entre veículo, agência e anunciante, que é o tripé do nosso negócio. Tivemos 
uma origem quase sindical. Somos trabalhadores que oferecem serviço, como outro qualquer, 
então procuramos proteger nossa profissão da grande bagunça que era antes. Não existia lei 
nenhuma. Havia uma picaretagem geral, fazia-se qualquer negócio, todo mundo disputava os 
mesmos clientes, trabalhava com qualquer taxa. Portanto, a profissão era indigna. A minha 
geração teve a coragem, por meio do Congresso, de estabelecer regras entre nós. E hoje o 
mundo está mostrando que é preciso ter regras, que os governos tenham visão e 
regulamentem o que está acontecendo. Na semana passada, tivemos um parecer de um 
relator do Tribunal de Contas da União (TCU) acabando com tudo isso de novo. Daí, a violência 
passa a ser um dos ingredientes da negociação, a intimidação, a força contra os novos que 
chegam. Isso é muito ruim para a profissão e para a vida das pessoas. 
 
Roberto Müller: Se tivesse havido maior regulamentação do mercado financeiro 
internacional, não estaríamos vivendo essa crise? 
 
Roberto Duailibi: Isso não estaria acontecendo. Eu sou a favor da regulamentação. Deixada 
à sua própria natureza, as coisas tendem a degenerar. Você tem de ter inteligência sobre as 
coisas, não transformar em burocracia, que muitas vezes só atrapalha, mas em algo 
disciplinado, previsto. E, no comércio, se não há uma regra, se busca a eliminação do 
concorrente. O concorrente passa a ser inimigo. 
 
Milton Paes: Como a publicidade influencia o comportamento da sociedade brasileira, 
comparando a fase de 1968 e a atual? 
 
Roberto Duailibi: Quando comecei a trabalhar em propaganda, 50 anos atrás, na Colgate-
Palmolive, uma pesquisa mostrou que apenas 5% da população brasileira escovava os dentes. 
Em primeiro lugar por conta da pobreza. Em segundo lugar, devido à distribuição do produto, 
que era deficiente, já que não existia o comércio penetrando nos lugares mais longínquos. Em 
terceiro, existia um preconceito contra coisas novas, a história que se dizia é que escovar os 
dentes diariamente tira o esmalte. Ainda existem resistências, quando surge produto novo e 
que se expressam nesse tipo de racionalização contrária, porque as pessoas não podem mudar 
essa marca ou não podem comprar o produto. Esse era o panorama geral no que se refere a 
roupas e calçados. Uma roupa masculina durava 50 anos em média, passava de pai para filho 
e para neto, com o mesmo estilo. As mulheres também não tinham o hábito da moda. O 
consumo de tecido no Brasil, na década de 60, era de 40 centímetros per capita e hoje é de 20 
metros. Essas coisas é que tornam o País vibrante. A procura, o intercâmbio das pessoas, a 
troca de mercadoria, o interesse intelectual no consumo saudável que vai fazer você uma 
pessoa melhor, mais propensa a admirar a beleza, a viajar, a ler, a aprender. A minha geração 
contribuiu nesse sentido. Vivíamos em um país extremamente pobre, resistente à mudança e 
repleto de preconceito. Sentíamos que precisávamos vencer tudo, não através da luta armada, 
mas através do estímulo à busca de uma vida melhor. 
 
Roberto Müller: A DPZ, conseguiu sobreviver em meio à prevalência do capital 
financeiro sobre o talento e sobre a produção. Como tem sido essa luta? Muito 
desigual? 
 
Roberto Duailibi: Até 20 anos atrás, das 20 agências que atuavam no Brasil, 12 eram 
brasileiras. Hoje, das maiores, praticamente nenhuma é nacional. As internacionais compraram 
as nacionais e houve uma deflacionalização geral do setor. Eu sou da tese de que você só é 
internacional quando você é nacional. Eu diria que a DPZ é a mais internacional delas, porque 
temos liberdade para estabelecer vínculos com japoneses, ingleses, suecos, alemães, 



americanos, argentinos e mexicanos - mais liberdade do que as agências internacionais que 
estão no Brasil e que estabelecem vínculos apenas com seus pares da mesma agência nesses 
países e, muitas vezes, de forma muito inferiorizada porque nós falamos português. Muitas 
vezes não levamos em conta a história do domínio da língua, mas quem nasce falando 
português sempre fala inglês mal, por mais que tente imitar o sotaque de alguma região 
americana ou inglesa. Falamos mal a língua e isso nos dá uma desvantagem enorme nessa 
competição interna das agências. Quando se fala em agência ou em profissional brasileiro 
internacionalizado, como aconteceu no último congresso, é uma ilusão. Daí dizem que temos 
redatores em Moçambique e em Angola, isso não é internacionalização, é exílio. Acho também 
que é um risco para a soberania nacional termos um setor tão vital, como é a propaganda, 
totalmente desnacionalizado e com uma prática irresponsável como o alinhamento 
internacional, que é um filho espúrio do negócio financeiro. Os grandes grupos internacionais 
vão às sedes das empresas, em geral na Inglaterra e nos Estados Unidos, e oferecem um 
pacote de compras no mundo inteiro para o diretor financeiro, não mais para o diretor de 
Marketing ou de vendas, nem mesmo para o presidente da companhia. E ele força a empresa 
a alinhar as suas contas no mundo inteiro. O resultado é que vemos campanhas no mundo 
inteiro e no Brasil que nem mesmo traduzem a proposta. Nós ganhamos muitos prêmios 
internacionais, com anúncio em português, traduzindo para o inglês para que os jurados 
entendessem. A própria visão do profissional brasileiro passa a ser descolada da realidade 
nacional e voltada para Nova York e Londres. 
 
Roberto Müller: Suponho que você esteja se referindo ao risco da dominação cultural, 
dos costumes e da formação da ideologia embutidos na comunicação publicitária e 
em forma de notícia. É isso? 
 
Roberto Duailibi: Sim. E também da influência dos funcionários. Mesmo que o cara seja 
presidente da agência internacional no Brasil, ele é funcionário do grupo, que tem várias 
agências brasileiras. Toda a verba brasileira está nas mãos de duas pessoas, uma em Londres 
e outra em Nova York. 
 
Camila Abud: Estamos falando de um montante estimado em R$ 26 bilhões no final 
do ano passado? 
 
Roberto Duailibi: É, mais ou menos uns US$ 12 bilhões. Isso é um perigo. Os agentes aqui 
no Brasil influenciam claramente, porque são amigos dos meios de comunicação. Isso é uma 
coisa que a gente tem que olhar. O que me espanta é a alienação do governo em relação a 
essas coisas. A maioria das contas importantes está nas mãos de agências estrangeiras. 
 
Camila Abud: Como fica o mercado no Brasil com a crise externa? Já deve haver 
impacto neste ano? 
 
Roberto Duailibi: As agências sofrerão também, como todo mundo. Havendo menos crédito e 
menos estímulo ao consumo, as verbas publicitárias devem cair, como aconteceu em 68 e nas 
outras crises. O que acontece numa crise dessas? É a soberania de um diretor financeiro. A 
primeira coisa que ele faz é, como empresário, diminuir as despesas. E a primeira verba que é 
cortada é a de propaganda. 
 
Roberto Müller: É inteligente cortar primeiramente a verba de propaganda? 
 
Roberto Duailibi: Acho que a coisa tem de ser olhada globalmente dentro da empresa. Você 
corta várias coisas. Você corta o consumo de viagens, de comunicação interna e externa, 
telefone. Até motoboy vai sofrer com isso. 
 
Milton Paes: Mas cortar propaganda não é bom para empresa que está em 
dificuldade, sobretudo em momento de crise, porque se perde mercado participação. 
 
Roberto Duailibi: Isso é um grande perigo para esse tipo de mentalidade de cortar. Não há 
nenhum setor que não seja totalmente competitivo no Brasil, atualmente. No entanto, há um 
custo e o empresário sabe se deve ou não correr o risco. Mas acho que as pessoas não têm 



muita noção do que é a crise, onde ela se manifesta e quais medidas devem ser tomadas para 
corrigir. 
 
Milton Paes: Diante desta situação de crise e da concentração das agências 
internacionais, como fica a situação das brasileiras? 
 
Roberto Duailibi: Fica igual a de todo mundo, igual à de todas as empresas de várias 
categorias. Todo mundo vai ter que reduzir. As internacionais vão ter de reduzir mais ainda, 
porque eles têm uma matriz exigindo mais redução e eles têm que apresentar um 
desempenho que não pode ser inferior ao do ano passado, é um negócio paranóico. Para nós, 
brasileiros, é uma boa oportunidade. Vamos poder competir melhor, porque a gente consegue 
viver com menos. Em 40 anos, como agência nacional, ninguém ficou multimilionário, nós 
apenas vivemos com dignidade e acho isso é compensação suficiente no exercício da profissão. 
 
Roberto Müller: Como foi 2007 e o que você espera da DPZ em 2008? 
 
Roberto Duailibi: Acho que 2007 foi o ano proporcionalmente mais lucrativo da nossa vida. 
Aprendemos muito sobre como utilizar nossa receita para prestar bom serviço ao cliente e, 
ainda assim, ter a compensação pelo que investimos em 40 anos. Se formos olhar como 
investimento, o negócio de propaganda não é bom. Nesses anos todos, acumulamos imóveis, 
o capital é nosso, os prédios no Rio e em São Paulo são nossos. Daí a gente pergunta se 
tivesse vendido isso, ganharíamos mais? Se tivéssemos vendido a agência por US$ 3 milhões, 
que sempre nos ofereceram, estaríamos melhor individualmente? Ninguém sabe. Poderíamos 
ter tido ações, poderíamos ter investido em coisas que não deram certo. O que nós fazemos é 
investir em coisas que sabemos fazer e controlar, tendo a visão do trabalho como quase uma 
diversão. O fato de trabalhar é em si uma recompensa. Nos compensamos diariamente com o 
fato de produzir e criar soluções mercadológicas para os clientes e inovarmos nas sugestões de 
produtos. É uma área em que somos muito bons. Observamos tanto o que acontece no resto 
do mundo que sugerimos produtos novos aos nossos clientes. É uma área em que eles nos 
ouvem muito. Acho que atualmente, a coisa mais importante em todas as empresas é a 
inovação. E em matéria de inovação, olhando para trás, a DPZ vê quantas coisas sugeriu aos 
clientes. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 11, 12 e 13 out. 2008, Empresas & Negócios, p. B12. 


