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O sócio-diretor da DPZ e um dos nomes mais importantes da propaganda brasileira, Roberto 
Duailibi, ministrou na semana passada palestra na FA-AP, em São Paulo. O tema do evento 
teve como base o best seller "Criatividade & Marketing" (M.Books) escrito em conjunto por 
Duailibi e Harry Simonsen Jr, e que recentemente ganhou nova edição de 25 anos. 
 
Na palestra, o executivo falou sobre como a criatividade aplicada ao marketing pode se tornar 
uma valiosa ferramenta para o sucesso das ações de comunicação. "É necessário pensar com a 
mente de um inventor que, substancialmente, pretende resolver problemas e apresentar 
soluções", explica Duailibi. 
 
Segundo o executivo, ter criatividade é fundamental tanto para os negócios quanto para a 
vida. "E pensar como um inventor é valorizar a própria existência", acrescenta. 
 
De acordo com o publicitário, qualquer pessoa pode ser criativa, fato que independe de 
inteligência e é uma alternativa para se pensar fora dos "trilhos" e encontrar aquilo que é 
inovador. "A criatividade é uma técnica. Todos nós podemos aprender a aplicá-la", destaca o 
executivo. 
 
Como forma de estimular esse talento natural, o sócio da DPZ aponta algumas estratégias que 
facilitam a resolução dos problemas nos negócios e nas demais situações do dia-a-dia. "Anotar 
tudo o que incomoda e descobrir o que as pessoas precisam, além de ter foco e organização, 
são fatores que nos auxiliam no bom desempenho da criatividade", enfatiza. 
 
Dentro do campo das invenções, Duailibi cita como exemplo o avanço da tecnologia e as 
inúmeras maneiras de comunicação existentes atualmente. "Mas ainda estamos no começo do 
desenvolvimento de processos. Tudo acontece rapidamente. Invenções que até então eram 
ultras secretas, começam a ser utilizadas pela sociedade como bens de consumo", diz o 
publicitário. 
 
O sócio-diretor da DPZ também acrescenta que superar os bloqueios que impedem o bom 
exercício da criatividade e, obviamente, o surgimento das invenções, é fundamental. "É 
necessário criar sem limites. O ato de julgar dever ser feito depois. As duas coisas 
simultaneamente geram o bloqueio", diz. 
 
A régua heurística, instrumento que auxilia as pessoas na busca de soluções para um melhor 
desempenho por meio de combinação de perguntas, e que está presente no livro "Criatividade 
& Marketing", também foi destacada por Duailibi. A ferramenta acaba de ganhar versão digital. 
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