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No ano passado, Washington Olivetto, um dos mais prestigiados publicitários do Brasil, 
resolveu se "aposentar". Na verdade, isso quer dizer que ele passou o bastão da agência que 
criou, a W/Brasil, para os executivos Paulo Gregoraci e Rui Branquinho. O primeiro ficou 
encarregado de cuidar das áreas de atendimento, mídia e operações, enquanto Branquinho 
assumiu o comando da criação e do planejamento. Agora, Olivetto se autodenomia 
"chairsman". Isso mesmo, homem das cadeiras. "Não tenho mais um lugar fixo na agência", 
disse na ocasião em que anunciou os planos para aposentadoria. "Estou mais presente nas 
áreas das quais mais gosto: criação e relação com clientes", conta. Essa relação começou há 
muito tempo, ainda na DPZ, agência na qual fez dupla com Francesc Petit, um dos sócios, 
durante muitos anos. Normalmente, o atendimento fazia a apresentação da campanha para o 
cliente. Olivetto inovou quando começou ele próprio a participar das reuniões, levando a 
criação para o cliente, conforme conta em "Na Toca dos Leões", livro escrito por Fernando 
Moraes que conta um pouco da vida de Washington e da W/Brasil. "Meu objetivo é me retirar 
da agência daqui a nove anos. Até lá chego às 8h30 e saio às 20h, todos os dias", conta 
Olivetto.  
 
O publicitário também faz parte da Holding Prax, em sociedade com Javier Llussá e Gabriel 
Zellmeister. Quem preside a Prax é Llussá. Além das unidades da W/Brasil em São Paulo e Rio 
de Janeiro, a Prax detém 30% da agência Escala (Porto Alegre, Recife, Blumenau e São Paulo), 
mais 10% da Conteúdo Expresso. Esta é uma empresa especializada em "content syndication", 
que consiste no licenciamento de conteúdos produzidos e veiculados por diferentes canais de 
comunicação.  
 
Num momento de renovação nos negócios, com a criação de uma empresa voltada para a 
interatividade, a Parangolé, e também de contratações importantes para a W/Brasil, Olivetto 
recebeu a reportagem da Gazeta Mercantil para uma conversa exclusiva. Entre outros 
assuntos, fez um balanço do último ano da W/Brasil, analisou a chegada dos grandes grupos 
da publicidade mundial ao País, o momento atual da publicidade brasileira e também o Festival 
de Cannes, que, na opinião do publicitário, já não tem o mesmo glamour de antigamente.  
 
Gazeta Mercantil - Como você avalia o período em que está fora da presidência da 
W/Brasil?  
 
Foi uma decisão acertada. O novo cargo permite que eu faça aquilo que eu realmente gosto: 
criação e relação com os clientes. Na presidência, por mais que os assuntos sejam filtrados, 
você precisa se preocupar com coisas administrativas, a parte chata do negócio. Dessa forma, 
fico liberado para outras atividades. Nesse período, por exemplo, a W/Brasil conquistou muitos 
clientes, como Sollys, da Nestlé, diferentes marcas da Cervejas Skin (Nobel, Devassa, Baden 
Baden, Eisenbahn), cartões de crédito Porto Seguro, Brasken, entre outros. Além da 
manutenção de contas importantes como Grendene e Bombril. Agora, tenho um cotidiano até 
que mais intenso, mas com certeza mais prazeroso. Ainda nesse período trouxemos excelentes 
profissionais para agência, como Ronaldo Gasparini, que atua como vice-presidente de 
atendimento, e a Gleidys Salvanha, atual diretora de mídia.  
 
Gazeta Mercantil - Como é pensar em sua própria aposentadoria?  
 
Esse processo teve início há cerca de dois anos e meio. Comecei a pensar num futuro próximo, 
algo como os próximos 10 anos da agência. Na verdade, quero que a agência me tenha como 
um diferencial, isso é um fato, e não como uma necessidade. Em nove anos, quando estarei 
com 65 anos, tenho certeza que será melhor para a agência eu não estar mais tão presente no 
cotidiano dela.  
 
Gazeta Mercantil - Quais as outras novidades desse período ?  
 
Estamos estruturando uma equipe somente para atuar na área de interatividade, que se 
chamará Parangolé. Além dos clientes da agência, ela terá também seus próprios clientes.  



 
Gazeta Mercantil - A Parangolé ficará separada da agência?  
 
Não. Fisicamente os profissionais ficarão juntos, mas será uma empresa completamente 
independente. Tem também a já prometida mudança física, que deve se concretizar no final de 
agosto.  
 
Gazeta Mercantil - Qual sua opinião sobre a tendência que se percebe na publicidade, 
de uma agência formar um grupo e oferecer diferentes serviços para os clientes, o 
chamado plano 360° ?  
 
Quando o anunciante tem a necessidade, as agência devem oferecer os serviços. A política da 
W/ em relação a esse assunto é ter diferentes fornecedores e sempre escolher aquele que 
melhor se adapta à ação desenvolvida para o cliente. Quando se constitui um grupo, 
necessariamente, as empresas não são as melhores em suas categorias de atuação, o que 
pode contaminar toda a ação. Aqui na W/, preferimos ter diferentes alternativas e monitorar a 
idéia central gerada na agência.  
 
Gazeta Mercantil - Muitas agências e grupos estão indo às compras, adquirindo 
pequenas e médias empresas, além de fornecedores ou prestadores de serviço. É o 
caso da W/?  
 
Não. Esse não é o nosso perfil. Não está no plano da W/ a aquisição de outras empresas.  
 
Gazeta Mercantil - E com relação à Holding Prax?  
 
Trata-se de uma companhia responsável pela compra e venda de ações em diferentes 
empresas. Eu, particularmente, não me envolvo nos negócios da holding.  
 
Gazeta Mercantil - A W/ recebeu muitas propostas, num momento que os grupos 
internacionais estão comprando uma série de agências no Brasil e também na 
América Latina?  
 
Sem dúvida. Recebemos uma série de propostas. Isso desde a fundação da W/Brasil, há mais 
de vinte anos. Não aceitamos e continuamos não tendo o menor interesse. Existe um espaço 
no Brasil para pelo menos duas ou três agências grandes totalmente nacionais. Existem 
determinados clientes que precisam ser atendidos por agências nacionais, que possuem a 
brasilidade como característica fundamental, como é o caso da W/.  
 
Gazeta Mercantil - O que pensa sobre a chegada dos grupos internacionais ao Brasil?  
 
Como tudo, tem um lado positivo e negativo. Na minha opinião, o que mais se perde é na 
criatividade. A idéia fica muito pasteurizada. Com os alinhamentos mundiais, a propaganda 
fica muito igual. Às vezes, por mais que a agência local se esforce, não atinge o objetivo, pois 
não tem nada a ver com a cultura do país.  
 
Gazeta Mercantil - Então como funcionam os acordos internacionais da W/?  
 
Buscamos acordos e parcerias com grupos ou agências locais para atender a uma necessidade 
específica de um cliente. Caso ele queira que a campanha seja lançada em Portugal, por 
exemplo, buscamos uma agência local que possa nos ajudar a concretizar o plano. 
Normalmente, essa ajuda é mais para o plano de mídia. Não há intervenção na área criativa.  
 
Gazeta Mercantil - E em relação à tecnologia? Ela ajuda ou atrapalha a publicidade?  
 
Sem dúvida alguma ela ajuda muito, mas desde que esteja a serviço de grandes idéias e não 
seja utilizada somente para esconder falsas idéias. Hoje, um dos grandes problemas na 
propaganda é o uso da tecnologia para privilegiar a forma, esquecendo da importância do 
conteúdo.  



 
Gazeta Mercantil - Qual sua opinião sobre a nova geração de publicitários?  
 
Na verdade, a publicidade mundial passa por uma crise criativa. Isso é cíclico. Primeiro veio a 
tecnologia, seguida de um grande deslumbramento e com isso o conteúdo acabou sendo 
substituído pela forma. Pessoalmente, estou ansioso por novos talentos. O que acontece é que 
publicidade entrou na moda. Muitos entram nesse negócio tendo eu ou outro publicitário de 
sucesso como ídolo. Isso é muito bacana no início de carreira. Depois é preciso aprender a 
gerar um modelo próprio. Além de bons e competentes, os bem-sucedidos são os que 
provocam momentos de ruptura, que apresentam algo novo, que mude o comportamento. 
Além disso, é preciso sempre pensar a longo prazo.  
 
Gazeta Mercantil - O que pensa sobre Cannes, uma vez que você ainda mantém o 
título de maior vencedor do festival com 48 leões somente na categoria filme?  
 
O festival perdeu o glamour. Antes, somente a elite da publicidade participava. A premiação 
era extremamente rigorosa. Eu, particularmente, sinto nostalgia dos velhos tempos. Mas 
compreendo perfeitamente as novas necessidades do festival, que hoje tornou-se um local de 
negócios com clientes, agências, fornecedores. Em outros tempos, o festival era o único 
período do ano em que os melhores criativos, de diferentes partes do mundo, se encontravam 
para trocar idéias e saber o que estava acontecendo. Agora, com a tecnologia, você vê uma 
campanha em um segundo pela internet. A troca de conhecimento, de tendências e de idéias 
acontece de forma muito mais rápida.  
 
Gazeta Mercantil - Quais os próximos planos de Washington Olivetto?  
 
Manter o mesmo pique. Para isso busco sempre me renovar. Busco isso no futebol, na música, 
nos livros, nas artes. Isso é o que me realimenta para fazer publicidade, o que eu realmente 
gosto de fazer na vida.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 jul. 2008, Comunicação, p. C4. 


