




Pensaram em procurar parentes que 

tinham se estabelecido em Honduras 

e estavam bem de vida. Mas um amigo 

falou com tanto entusiasmo de São Paulo 

que o pai, Francisco, decidiu trazer todo 

mundo para o Brasil. Ninguém achou 

absurdo ou resistiu à ideia quando Petit 

anunciou que só viajaria se pudesse levar 

sua bicicleta. Afinal, quem imaginaria ele 

sem duas rodas sob os pés? A carreira de 

ciclista seguiria no Brasil. 

ZARAGOZA E DUAILIBI 

Frustrou-se, porém, nas primeiras com-

petições, quando chegava em primeiro 

lugar sempre com uma volta na frente do 

segundo colocado. Não dava para correr 

como profissional contra amadores. Ao 

mesmo tempo, como precisava levar 

dinheiro para casa, retomou o trabalho 

de ilustrador de publicidade. Vendeu a 

bicicleta tão querida. Como era diferente 

de todas que se tinha visto na cidade, foi 

muito fácil passá-la adiante. O rapaz pas-

sou a andar a pé, de bonde, de trem ou de 

ônibus. Imaginativo, descobriu que sua 

paixão era mesmo criação. Corria agora 

com as mãos e os dedos. Mas jamais tira-

ria a paixão pela bicicleta da mente. 

Em poucos anos, Petit ajudou a famí-

lia a melhorar de vida. Criou reputação 

e competência suficientes para levá-lo 

às grandes agências multinacionais dos 

anos 1950, a JWT e a McCann-Erickson. 

Na década seguinte, naturalizou-se bra-

sileiro e fundou com o compatriota José 

Zaragoza - apaixonado por pintura e 

cinema - o estúdio Metro 3, considerado 

inovador em criatividade na publicidade 

brasileira. Em 1968, os dois se juntaram 

a Roberto Duailibi. Nascia a DPZ, até 

hoje uma das maiores agências de publi-

cidade do país. A sigla reúne a inicial do 

sobrenome de cada sócio. De lá, saíram 

nomes como Washington Olivetto. Desde 

essa época nasceram em sua empresa 

logomarcas e mascotes, sempre com o 

dedo de Petit, que continuam a brilhar 

até hoje, como as do Banco Itaú, da Sadia 

e da Gol Linhas Aéreas. 

Em 1961, Petit conheceu Inês, apre-

sentados pelo tio da moça, seu colega na 

agência Thompson. Estão juntos, portan-

to, há 49 anos. Tiveram três filhas, que o 

pai fez questão de introduzir no mundo 

das duas rodas. "Ele comprava bicicletas 

para as meninas e, antes de entregá-las, 

tirava tudo que considerava dispensável 



para deixá-las mais leves", recorda a 

apaixonada Inês, por telefone, da casa 

da família, na Catalunha, onde esteve 

de férias. "A bicicleta faz parte da vida, 

do temperamento, está vinculada fisica-

mente a ele", arrisca descrever. Até hoje 

ela se impressiona ao vê-lo "tão leve e 

delicado, pedalando numa liberdade que 

o transforma num menino". 

A filha Julia Petit, que é produtora 

musical, publicitária e modelo, dona do 

blog Petiscos, conta que, quando era pe-

quena, enquanto suas amigas andavam 

em bicicletas rosinha e com cestinha, 

o pai fazia questão de lhe dar uma de 

corrida, mesmo em tamanho mini, na 

cor laranja. "Essas sim são bicicletas de 

verdade", dizia ele. E lá ia ela, inclinada, 

ao lado das companheiras, eretas e femi-
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