




cação, por exemplo, o que é mais importante ainda.

p&n - Por que você seguiu esse caminho?
Olivetto - Porque sempre quis trabalhar em uma atividade
que misturasse o gesto de escrever com o gesto de vender.

p&n - O que lhe atrai nesse ramo? O que você acha que
faz dessa área algo tão encantador e que chama a atenção
de tantos profissionais?
Olivetto - O que me atrai na publicidade é a possibilidade
de criar coisas que, além de cumprirem as suas funções
básicas de vender produtos e construir marcas, consigam
atingir uma "ambição mais nobre: entrar para a cultura po
pular do país. Essa ambição norteia meu trabalho e creio
que representa o maior encanto da profissão.

p&n - Onde você busca inspiração para ser criativo?
Olivetto - Na vida em geral. Sem nenhuma restrição ou pre-
conceito.

p&n - As organizações de uma maneira geral desejam
implantar uma cultura de criatividade e inovação. Por que
isso se tornou tão valioso? Que dicas você daria para
implantar uma cultura desse tipo?
Olivetto - Criatividade é dom, mas também é treino.
Desenvolver a capacidade de olhar sempre o outro lado das
coisas e nunca perder a capacidade de rir de si próprio são
características fundamentais para quem pretende ser criati-
vo e inovador. O exercício vale tanto para pessoas como para
empresas, penso.

p&n - De que forma sua empresa desenvolve a criativi-
dade dos funcionários?
Olivetto - Oferecendo condições para que eles não pensem
em publicidade 24 horas por dia. Incentivamos nossos
profissionais a pensar na vida, viver a vida, se informar sobre
a vida em todas as suas nuances, pois só assim a gente con-
segue alimentar-se, se renovar e produzir boa publicidade.

p&n - Que tipo de profissional você quer dentro da sua
empresa? Quais são as competências essenciais de um
publicitário?
Olivetto - Algum talento, muita curiosidade, muita von-
tade de trabalhar e bom caráter.

p&n - De acordo com um levantamento informal, a profis-
sional&negócios constatou que poucas agências de publi-
cidade têm um departamento de RH estruturado. A
W/Brasil tem? Por que você acha que isso acontece?
Olivetto - O tamanho das agências (elas normalmente não
são tão grandes) permite que os próprios donos e diretores
de áreas se responsabilizem pelo RH. Caso da W/Brasil e da
maioria das agências de maior prestígio. Isso não significa
que não devamos ter atitudes típicas de RHs competentes e
conseqüentes. Pelo contrário: cada um de nós, do mais
importante ao mais humilde, tem a obrigação de ser um
RH do todo da agência e, principalmente, de si próprio.

p&n - Para você, qual o papel do RH nas organizações?
Olivetto - Um papel fundamental e que deve ser estrutura-
do caso a caso, de acordo com a personalidade e as necessi-
dades de cada empresa.

p&n - Como você avalia o Washington Olivetto como
líder?
Olivetto - Fui eleito, no ano retrasado, numa pesquisa feita
entre todos os publicitários do país, o chefe mais querido da
publicidade brasileira. Obviamente, fiquei honrado e con-
tente. Devo ter sido eleito porque sou um chefe que não se
comporta como chefe. Prefiro me comportar como mais um
companheiro de trabalho.

p&n - Quem é um exemplo para Washington Olivetto e
por quê?
Olivetto - São muitos. "Vampirizo" com freqüência deter-
minadas qualidades de pessoas que admiro. Acrescento ao
somatório dessas qualidades "vampirizadas" alguns toques
pessoais. E, assim, estabeleço meu comportamento.

p&n - Como você concilia, ou tenta conciliar, as atividades
profissionais e pessoais de forma equilibrada?
Olivetto - Nunca estou trabalhando e nunca estou me
divertindo. Procuro sempre misturar as duas coisas. Isso
me realimenta, elimina o stress e permite que eu seja um
sujeito bastante feliz e relativamente equilibrado.

p&n - A seu ver, qual o futuro da publicidade?
Olivetto - Acho que tende para a revalorização da grande
idéia, que é a origem e a razão essencial dessa atividade. •
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