


ashington Olivetto passou o ano inteiro de 2006 prome-
tendo um Natal com neve para os pequenos Antônia e
Theo, gêmeos de dois anos e seis meses. Em dezembro, lá
foram os Olivetto para Nova York ver "Santa Claus" na

Times Square. Muito frio, muitas luzes, mas nada de neve.
Nem um floco para contar a história. Pela primeira vez,
Olivetto não entregou o que prometera - pecado mortal
para um publicitário. "Ainda bem que não foi no mundo
da propaganda", brinca ele. Neste mundo, Olivetto

prepara outras promessas - e garante
que vai entregar todas elas. Em 2007,
a sua W/Brasil comemora 21 anos e a
festa da maioridade será regada a mu-
danças. Washington quer uma nova
sede em 2007, promete investir pesado
em tecnologia e diz que vai realizar
promoções internas de executivos.
"É hora de passar a presidência a
um talento da casa", diz Olivetto.

resolvendo, assim, a vida da
W/Brasil. "Sou o homem da
cadeira há muito tempo",
brinca. O publicitário pre-
tende ficar na ativa mais
oito anos. Depois, quando Antônia e

Theo contarem dez anos, ele se muda
para a Europa. "Era um plano anti-
go, que quero realizar quando a
agência estiver madura o sufi-

busca identificar a agência como a casa
especializada nas coisas do País. A
idéia é que esse comportamento atraia
anunciantes com marcas, produtos e

serviços exclusivos para o
mercado nacional. "Cresce-
mos 34% em 2006 e isso se
deve ao conhecimento que
temos do mercado brasilei-
ro. Os clientes sabem
disso", afirma Olivetto. En-
tre as conquistas do ano
passado, estão 13 contas de
peso, como Bic, Aracruz,
Credicard Citi e Hope. O
faturamento da W/Brasil

atingiu R$ 300 milhões em 2006.
"Vivemos uma fase difícil após a perda
do Unibanco. Mas conseguimos nos
recuperar e vamos fazer de 2007 o ano
da colheita", diz o publicitário.

DA W/BRASIL
E a aposentadoria do criador do

meu primeiro sutiã e do garoto-
bombril? Ainda não. Washington
Olivetto, aos 55 anos, diz que
está preparando a "dáblio" para
o futuro. Quer identificar poder de li-
derança em alguma prata da casa e, ao
mesmo tempo, realizar uma autopro-
moção. Explica-se: Olivetto será um
"chairman", tendo o apoio do novo pre-
sidente executivo. Chairman, na práti-
ca - e literalmente - ele
já é. Olivetto
não tem uma
sala. Tem cadei-
ras, espalhadas
por cada depar-
tamento. Senta-
se aqui, ali, e vai

ciente para ter minha supervisão à dis-
tância." Enquanto 2015 não chega, Oli-
vetto segue inventando. "Na nova
sede, vamos passar por uma completa
reforma estética. Os valores interna-
cionais não vão se sobrepor aos brasi-
leiros e isso vai se refletir na decoração
da agência. A W vai ser cada vez mais
Brasil", explica o publicitário. Por trás
da filosofia verde-amarela está muito
menos a estética e muito mais o inte-

resse corporati-
vo. Um apelo à
b r a s i l i d a d e

Quanto à tecnologia, ele quer
transformar a nova "dáblio" em
uma agência wirelless (sem fio),
uma referência na -publicidade.
Em relação à nova sede, o que se co-
menta é que a idéia da holding Prax
- dona da W/Brasil, da agência Es-
cala, da fábrica de bebidas Dubar e
de 40% da Lew,Lara - é abrigar,
num mesmo espaço, as três agências
do grupo. O prédio atual, de 3,1 mil
m2, segundo o mercado, ficou grande
demais para a W/Brasil. "Alcança-
mos a maioridade e, nessa fase, cos-

tumam ocorrer mu-
danças naturais,
amadurecimentos.
É o que a 'dáblio'
está fazendo." 
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