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A esperança em relação à publicidade foi o tema de abertura, na última segunda-feira (26), da 
23ª Semana Internacional de Criação Publicitária, realizada pela Editora Referência no Teatro 
Raul Cortez, em São Paulo. Convidado de honra para abrir o evento, Roberto Duailibi, sócio-
diretor da DPZ, lembrou que a Semana de Criação ajudou a profissionalizar e criar muitos 
publicitários que hoje atuam no mercado. 
 
Duailibi falou sobre as quatro regras que um publicitário deve seguir: compromisso com a 
verdade, a busca incessante pela originalidade, o bom gosto e moral nos negócios. “Nunca 
mintam em uma criação”, aconselhou o publicitário.  
 
Em relação à criatividade, Duailibi foi enfático ao afirmar que hoje ser criativo é muito mais 
difícil do que na época em que começou sua carreira. “Hoje é muito difícil ser original porque 
vocês têm contato com informações do mundo inteiro”. Para estimular a criatividade, ele 
aconselhou os jovens a lerem e decorarem poesias, assim como escutar música e jingles. “São 
ferramentas para desenvolver criações originais”, disse. 
 
O publicitário comentou que, apesar de muitos acharem que a atividade de criação é difícil, ela 
apenas exige um objetivo claro e, quando este é bem definido, ela torna-se mais fácil. “A 
criação não é um inferno como todos pensam. Ela vive da angústia criativa que pode ser 
administrada quando entendida e colocada a favor de uma missão. A minha geração entendeu 
essa missão como sendo uma revolução nos países subdesenvolvidos, não por meio de luta 
armada, mas por meio de aquisição de direitos, como se vestir melhor, de comer melhor, de 
poder viajar e de criar bem seus filhos. Naquela época, apenas 5% da população brasileira 
usava escovas de dentes e poucos sabiam da existência de sabonete perfumado. Essa era 
nossa missão. Qual é a luta que vocês querem daqui para frente?”, indagou Duailibi, que 
também fez menção ao cenário positivo que a sociedade brasileira vive hoje. “Nunca na 
história do Brasil as oportunidades foram tão grandes”, observou.  
 
Porém, na visão de Duailibi, apesar das facilidades que os brasileiros têm hoje e da 
comunicação integrada que existe entre as mídias, os textos dos anúncios publicitários não 
prendem mais a atenção dos consumidores como antes. “Os anúncios não são lidos. Temos 
visto isso numa frequência fora do comum. Porque o texto que é lido no computador não pode 
ser o mesmo do anúncio. Basta você imprimir e você vai entender”, disse Duailibi. 
 
O publicitário ainda aconselhou os jovens a não caírem na armadilha de propostas tentadoras, 
porém, não lícitas. “A nossa esperança é que vocês continuem com a esperança, que é 
melhorar e comunicar as pessoas”.   
 
Propmark, São Paulo, 2 nov. 2009, p. 37.  


