
O HOMEM-SLOGAN
PROTAGONISTA Washington Olivetto, em eterna autopromoção, é
a cara da publicidade brasileira e, ao mesmo tempo, o seu avesso

POR ANA PAULA SOUSA

ashington Olivetto fala
como quem constrói slo-
gans. "Meu filho mais ve-
lho? Está quase com a mi-
nha idade", graceja, quan-

do o assunto é a família. Se a conversa sal-
ta para os bilhetes que manda à farta, ex-
plica por que jamais são escritos à mão.
"Minha letra é inviável. Quem recebesse
teria de levar o bilhete a uma farmácia."

O dono da W/Brasil, a maior agência
de capital nacional do País, tem dado
mil entrevistas por conta do lançamen-
to do livro O Primeiro a Gente Nunca Es-
quece (Planeta, 372 págs., R$ 79,90).
Em todas sai-se com frases que pode-
riam entrar num comercial sobre ele.
Na última semana esteve nos progra-
mas de Ronnie Von, Luciana Gimenez
e Jô Soares. Para cada um, uma histo-
rieta. Para cada um, uma tirada.

"O livro é a relação da publicidade
com a cultura pop. Desmentiria minha
tese se rne recusasse a fazer todo e qual-
quer programa de televisão. Como mi-
nha atividade é de um. adequador de
linguagem, me moldo ao público para
ser bem compreendido", diz.

Olivetto conta certas coisas como se ti-
vessem sido inventadas, e não vividas.
Quem vai entrevistá-lo descobre que as
perguntas são quase desnecessárias. Não
é de surpreender que o homem que in-
ventou o Garoto Bombril, há 30 anos no
ar, o cachorro da Cofap, o primeiro sutiã,
o casai Unibanco e o ratinho da Folha de
S.Paulo saiba entreter quando fala de si.
"Sei que, para a minha atividade, a expo-
sição é obrigatória e útil. Mas não me ex-
ponho pessoalmente. Minhas entrevistas
dizem respeito ao meu trabalho. Não tiro
fotos para mostrar minha casa", delimita.

Um dos mais premiados publicitários
brasileiros, foi o primeiro a tirar os comer-
ciais dos intervalos da programação para
torná-los, de uma vez por todas, assunto.
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Os criadores da DPZ abriram a trilha nos
anos 1960. Mas quem soube percorrê-la
com total desenvoltura foi Olivetto. "O
bom trabalho de criação é aquele que, de
tão direito, adquire a síndrome da perda
da autoria. Parece que ninguém fez. Você
olha e diz: 'Esse produto só podia ter essa
propaganda. Quando isso acontece, todo
mundo quer saber quem fez", aposta.

Ironicamente, apesar de ser a cara da
propaganda brasileira, Olivetto é também
o seu avesso. Regras das quais não abre
mão, como não atender a contas de go-
verno ou fazer campanhas políticas, não
negociar a remuneração e rir dos pro-
dutos, ficaram um tanto anacrônicas.

"Ele aprendeu com a geração ímedia-
tamente anterior à

sua, que tirou dos
anúncios os pontos
de exclamação e os
adjetivos. Essa geração
tornou o produto uma
escolha inteligente,
brincava com o anti-

status. Nesse sentido, vivemos um recuo",
diz Ercílio Tranjan, que Olivetto reputa
como seu descobridor e propagandista.

Júlio Ribeiro, direiòr do comercial da
Valisère, mote do novo livro, também faz
uma descrição que empresta a Olivetto a
imagem de "publicitário de época". "O pri-
meiro sutiã, como outros grandes traba-
lhos, é produto de uma era em que o clien-
te confiava na agência e a agência confia-
va no cliente. Assim como o Washington
não se metia na fabricação de sutiã, o
cliente não escolhia os atores", define.
"Hoje são tantas aprovações, é tanta gente
dando palpite, que dificilmente uma idéia
chega ao fim sem ter sido mutilada."

No tempo das fusões e incorporações,
manter-se como uma agência nacional e
abrir mão de clientes do porte da Petro-
bras tem lá seus custos. No início dos
anos 2000, quando um seqüestro o aba-
lou e os movimentos do mercado mun-
dial deram uma nova configuração às



agências, a W/Brasil sofreu apertos. Mas,
neste ano, por exemplo, ganhou concor-
rências de marcas pertencentes à Nestlé,
à Braskem e à Schincariol.

"Temos tido muitas conquistas, mes-
mo com dificuldades", diz. As dificulda-
des, para Olivetto, decorrem de métodos
que, décadas atrás, não estavam no hori-
zonte. "O negócio da publicidade foi mui-
tíssimo mais rentável. As margens caíram
e a competição virou predatória. Jovens
empresas ou profissionais, para se im-
plantar, fizeram conces-
sões absurdas. Um cara,
para pegar uma conta,
aceita taxas que não re-
muneram o trabalho."

Em outras palavras, é
possível dizer que, a par-
tir da década de 1990, a
taxa de cerca de 17% so-
bre a verba do cliente

deixou de ser regra e muita gente redu-
ziu margens e costurou acordos. No mer-
cado, Olivetto é apontado como quem
sempre se recusou a fazer negociações
do gênero. Mas, sobre isso, ele não gosta
muito de falar. Prefere direcionar as crí-
ticas às coisas da criatividade.

"Quando comecei, as condições de
produção eram muito ruins. Não adian-
tava pensar maluquices porque era im-
possível produzir", recorda, com o riso de
boca fechada. "Hoje, como as condições

são muito boas, ao invés
de a possibilidade de for-
ma ser usada para expri-
mir brilhantes conteú-
dos, é usada para escon-
der a falta de conteúdo."

Sua publicidade sem-
pre foi a de idéias. Não a
cosmética. Exemplo é
um de seus primeiros
trabalhos, para um se-

riado policial da Bandeirantes. O filme
era protagonizado por um detetive gor-
do, muito feio. O anúncio tinha a foto
dele e a frase: "Esse é o mocinho do fil-
me. Imagine a cara do bandido".

Olivetto gosta de contar que virou pu-
blicitário para unir o gosto pela escrita,
herdado da leitura compulsiva, ao talento
de vendedor do pai. "Racionalizei que
onde se escrevia vendendo ou se vendia
escrevendo era na criação de publicidade.
E ainda ia conhecer umas modelos," Ou-
tra frase que sempre repete é: "Dei certo
na vida porque descobri cedo para que eu
servia. Acho que todo mundo nasce para
fazer alguma coisa, mas poucos têm a sor-
te de descobrir qual é essa coisa".

Olivetto, mais do que qualquer um na-
quele tempo, quis ser publicitário. "Quan-
do tinha 17,18 anos, teoricamente todo
mundo era de esquerda. Mas, ao contrá-
rio de boa parte dos meus colegas, eu não
me incomodava de trabalhar numa agên-
cia, não me sentia aderindo ao sistema."

Ele confessa ter alimentado a secreta
pretensão de ser um "escritor de can-
ções", ou um escritor "de verdade", mas

diz ter percebido logo
que não tinha talento
o bastante. Como cedo
na vida tomou gosto
pela boa companhia,
não virou artista, mas
incorporou os artistas
ao cotidiano. Jorge

Ben, que cantou a W/Brasil em Engenho
de Dentro, Lulu Santos, Gilberto Gil, Cae-
tano Veloso e Ronaldo Bastos, de quem
produziu o CD SíowMotion Bossa Nova,
estão entre os amigos notórios.

Nem só entre os cults Olivetto passeia.
Gravou uma fala num disco de Paulo Ri-
cardo e há bons anos já alardeava o nome
de Pitty. Um de seus melhores amigos é
André Midani, nome-chave da indústria
fonográfica. "Quando nos conhecemos,
tínhamos como porto seguro das conver-
sas a música. Ele perguntava, perguntava,
perguntava", relata Midani. Ele também
atribui a Olivetto a primeira recriação de
uma música popular num comercial.
Quem não se lembra do Carinhoso no co-
mercial do Chambinho ou das releituras
de Descobridor dos Sete Mares e Como uma
Onda no Mar para os chinelos Rider?

De Tom Zé, Olivetto ganhou parceria
em Amor de Estrada, nascida de um spot
de rádio da GM para os caminhoneiros.
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"Dei a idéia de fazermos um bolero em
que o trio de acompanhantes pisa na bola
com o cantor. A GM desistiu da homena-
gem. Um dia, descubro que o Tom Zé ti-
nha feito a música e me transformado em
parceiro." Também com ele engendrou,
para a Olivetti, um filme que tirava do te-
clado da máquina um som de percussão.
"Era urna loucura, durava quase o tempo
de uma sinfonia." O anunciante ficou de
cabelos em pé e o filme jamais foi feito.

"A publicidade não pode prescindir
do entendimento imediato, então jamais
será arte. Ela não é a manifestação da opi-
nião dos seus criadores, mas do briefing
dos produtos. Apesar de não ser arte, a
gente tem de andar colado no pára-cho-
que traseiro da vanguarda. Eu sempre tive
a ambição de, além de vender produtos e
construir marcas, tentar entrar para a cul-
tura popular do País", diz. Olivetto sonha
escrever um livro a respeito. "Queria fa-
zer uma análise mais profunda, com uma
linguagem que todo mundo entenda.
Mas leio muita coisa e, como nesse caso
tenho alguma pretensão, começo a achar
que meu livro é desnecessário."

A autocrítica, vez por outra, emoldura a
personalidade centrada de Olivetto. Ele
gosta mais de falar que de ouvir. Para
agarrar sua atenção é preciso oferecer
repertório que desperte nele algum in-
teresse. A vontade de falar é tanta que,
reza a lenda, se comunica em qualquer
língua. Não porque saiba falá-las. Mas
porque sai falando e, se faltar vocabulá-
rio, um gesto o socorre.

O único assunto capaz de conter a fala
desenvolta é o seqüestro em 2002. Os 53
dias passados no cativeiro do tamanho de
um armário são, mesmo entre os amigos,

tratados com o silêncio. Sobre o episódio,
limita-se, de início, a dizer que a mudan-
ça trazida foi a da segurança. "Passei a ter
uma estrutura de segurança, o que é mui-
to incômodo. É um tolhi-
mento à liberdade indivi-
dual impressionante."

À altura, os sócios co-
gitaram mudar a agência
de endereço para evitar
que todos os dias ele tives-
se de passar pela rua do
ataque. "Pensei: 'Se co-
meçar a tentar eliminar
todas as pequenas coisas
que circundam essa situa-
ção pavorosa, isso vai voltar de outro jeito
a participar da minha vida. Se começasse
a fazer esses pequenos gestos, eles iriam
se somar e virar uma coisa infernal."

Nesse instante, seus olhos calmos mu-

O seqüestro
o fez descobrir
a resistência.
"Senti saudades
de mim"

dam de expressão. De repente, atina: "Es-
tranho. Nunca sonhei com isso". Olivetto
diz ter conhecido, no cativeiro, uma pes-
soa que não era ele. "A sobrevivência físi-

ca, a resistência, são coi-
sas que não conhecia em
mim. Tentava criar pon-
tos focais para me lem-
brar e o tempo passar. O
tempo não passa. E mui-
to tempo. Eu estava com
saudades de tudo, de to-
dos e de mini."

Exceção feita à seguran-
ça, nada mudou. "Famí-

lia, trabalho, nada disso eu estava deven-
do pra mim. Continuou tudo igual. Cos-
tumo dizer que nunca estou trabalhando
e nunca estou me divertindo. Vou aos lu-
gares, converso com os amigos, troco noi-
tes de sono por conversas interessantes.''

Olivetto é muito benquisto. A vaidade
todos descontam. Profissionalmente é de-
finido corno brilhante na criação e objeti-
vo na execução. Raras vezes desaprova um
trabalho. "Pra que complicar? Adoro dar
liberdade para quem trabalha comigo. Se
você cumpre todas as etapas direito, não
há por que interferir no momento de tra-
balho do cara. Primeiro, porque você atra-
palha. Segundo, porque perde o direito de
recusar, vira cúmplice do erro."

Além de despejar boas frases e tratar
de música, publicidade e Corinthians,
Olivetto gosta de pincelar a conversa
com observações sobre arte ("Eu e mi-
nha mulher só nos presenteamos com
quadros e esculturas") e Manhattan.
Após quase duas horas de entrevista, des-
pede-se com outro slogan: "Você deve es-
tar rouca de me ouvir falar".
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