


POR INÊS PEREIRA 

W / quer dizer criatividade, Brasil 
quer dizer identidade. Juntos, são a cara 
de Washington Olivetto. O homem por 
trás de uma das mais importantes agên
cias do país transcendeu o circuito da 
comunicação e ganhou fama em outras 
paradas. Caiu no gosto popular, até le
tra de música virou! E é essa matéria-
prima, que vem da cultura do arroz com 
feijão, do samba e do futebol, que tanto 
ele aprecia e o inspira. "Me interessa a 
galera, o pop. Nos Estados Unidos, em 
palestras, gosto de falar que o Brasil 
é o único país que ainda tem mulher 
bonita no ponto de ônibus. Nos outros 
países, elas estão com os ricos". Olivetto 
aprendeu o dialeto que se fala no uni
verso das donas de casa, dos maridos, 
de filhas e filhos, e entrou nos lares pela 
porta da frente. Essa popularidade lhe 
rendeu prêmios dentro e fora do país, 
uma carteira invejável de clientes e uma 
vida voltada para o trabalho. 

"A W / é um vampiro, ela me vampiri-
za! Mas eu gosto disso, adoro o que faço, 
tenho essa sorte de fazer o que gosto; 
então, não é problema ser tão requisitado. 
É meu hábito chegar aqui às 8h30 e ficar 
todos os dias até a hora que precisar. Por 
outro lado, significa, que como a minha 
vida é dedicada à W /, sobra pouco tem
po para fazer outras coisas... Coisas de 
outras áreas, que eu também gosto e que 
me realimentam, na literatura, no cinema, 
na música popular brasileira". 

Mesmo sendo publicitário 24 horas 
por dia, ele encontra um jeito de beber 
em outras fontes. "Eu tenho uma tese 
que só não tem tempo quem é deso
cupado. Cara muito ocupado sempre 
tem tempo, sempre acaba encontrando 
tempo." Foi assim que ele, mais uma 
vez, declamou sua paixão pelo Timão e 
lançou, em novembro do ano passado, o 
seu "Corinthians X Outros" (Ed. Leya). 

Gosto de falar 
que o Brasil é 
o único país 
que ainda tem 
mulher bonita 
no ponto de 
ônibus. Nos 
outros países, 
elas estão com 
os ricos 

0 livro saiu em tudo que é coluna de jor
nal, revista e blog de primeira linha. Um 
sucesso, como tudo o que ele bola. 

Como é o jeito de trabalhar da W? A 
equipe é grande? 

O time não é grande: 12 pessoas no 
total, sendo oito em São Paulo e qua
tro no Rio. E, como não tenho mesa de 
trabalho, sento um pouco com cada um, 
então somos 13. Me orgulho de contar 
com uma equipe de talentos, gente que 
está ou que passou por aqui e, hoje, faz 
trabalhos incríveis, interessantes. Como 
o Alexandre Machado ou a Camila Fran
co e o Marcelo Pires, que escreveram o 
livro "Liga-Desliga", e muitos outros. 

Ainda há o que fazer em propaganda, 
que ainda não foi feito? 

Sim, e há muito o que eu quero fazer. 
Comecei muito cedo, aos 14 anos. Eu 
adorava escrever e meu pai, vender. 
Somei os dois e isso virou meu grande 
objetivo profissional: vender e construir 
marcas. Quando vejo uma campanha 
incrível e que não foi feita por nós, sinto 
a "inveja saudável". Quando eu parar de 
sentir isso, acabou! 

Para onde caminhará a publicidade 
daqui para frente? 

A forma vai ficar cada vez mais in
crível pela tecnologia. O conteúdo é que 
precisará ser revalorizado e, às vezes, 
fica esquecido. Esse é o grande desafio 
de todo mundo: fazer o conteúdo ficar 
tão bom quanto a estética. No ano pas
sado, dei uma entrevista para a revista 
inglesa Campain, e o cara perguntou: O 
que você fará e o que espera em termos 
de grande campanha para 2010? Disse: 
Algo tão incrível, que tenha conteúdo 
com a grandeza e o nível das campanhas 
dos anos 80. 



A W/é um 
vampiro, ela me 
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ser tão requisitado 

Então, o que se fazia lá atrás era 
melhor do que hoje? 

Nos anos 70, chegamos e pegamos 
o caminho já traçado, a propaganda se 
profissionalizando. Hoje, claro que tem 
grandes talentos, mas os anos 70 e 80 
foram os mais ricos em publicidade. 

O que é a melhor propaganda? 
É aquela que fica popular. E, quan

do uma campanha é incorporada pelo 
popular, todo mundo quer saber quem 
foi o autor. É aí que o publicitário fica 
famoso. Sabe a frase Como é que eu 
não pensei nisso? Era tão óbvio, es
tava ali e eu não pensei! Isso é que é o 
máximo, o incrível! Mas tem uma coisa 
importante: a dúvida eterna. Ela é que 
move. Você nunca tem certeza de que 
vai dar certo. 

A evolução tecnológica, de alguma 
forma, atrapalha a criação? 

Claro que não se pode viver sem o 
digital, a tecnologia em todos os campos 
da vida. A câmera 35 mm é um grande 
exemplo. É um equipamento caro, pe
sado, para resultados especiais, mais 
quentes, profundos. Outro dia fizemos 
uma campanha com uma câmera digital 
que custou U$ 3.500, quase amadora. O 
resultado foi quase igual ao da câmera 
de 35 mm, infinitamente mais sofisti
cada como equipamento. 

Só que o ser humano ainda está 
vivendo a euforia. Começou com a re
sistência, o medo do novo; passou pela 
aceitação e agora está na euforia. Falta 
o equilíbrio. A internet proporciona 
muita interação e isso é incrível, mas 
as pessoas escrevem mal. É uma coisa 
comum e eu observo muito. 

O Twitter esta aí para comprovar! 
Então, é preciso ter um certo cuidado, 
eu diria, muito cuidado para não cair no 
vazio da forma sem conteúdo. 

Na minha área, não é preciso ter tan
to talento. Muito talento é para coisas 
mais relevantes. É preciso trabalhar mui
to, gostar do que faz e ter uma grande 
ideia. Não adianta nada ter uma revista 
com equipamentos incríveis, impressão 
e foto primorosas se a reunião de pauta 
não foi boa, não rendeu temas interes
santes; se o entrevistado foi choco ou se 
a pergunta não foi instigante... 

Como você vê o momento da 
publicidade? 

O Brasil e o mundo estão vivendo 
uma profunda crise de criatividade, de 
autoestima. E isso está atrapalhando a 
publicidade. 

Tem a ver com a transição provocada 
pela internet? 

Em parte, sim; mas as coisas não são 
simples assim. É muito mais! 

Fale sobre seu recente projeto, o 
Continthians X Outros. 

Tinha a ideia de fazê-lo em 2008, 
mas acabei me dedicando a ele no ano 
passado. Demorou praticamente um 
ano para ser feito. Me custou, basica
mente, duas a três noites por semana e 
alguns finais de semana, mas foi muito 
prazeroso fazer! Primeiro, escalei meu 
Corinthians de todos os tempos, com os 
jogadores que, na minha opinião, são os 
mais significativos de todos os tempos. 
Como no primeiro tempo são 11 jogado
res, e no segundo tempo entram mais 
três, escalei 14. Como todo técnico de 
bom senso deveria ser, constatei que 
cometi injustiças. Aí separei minhas 
quatro injustiças. De posse dos meus 14 
escalados e de meus quatro convocados, 
pensei: 'vou pedir para meus amigos, 
tão fanáticos quanto eu, que convoquem 
seus times de todos os tempos. Cada 
um deu a sua escalação. Teve o Serra, 
que é palmeirense; o Ricardo Kotscho, 
são paulino; o Jorge Benjor, que torce 
para o Flamengo; o Samuel Rosa, para 
o Cruzeiro; o Jô, para o Fluminense; 
mais o Faustão, o Sergio Cabral, o Luiz 
Fernando Veríssimo, o Chico Pinheiro, 
e por aí vai. Teve até time internacio
nal... O Alfredo Marcantonio escalou 
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encontrando tempo 

seu time dos sonhos para uma partida 
do Manchester United; o Luis Bassat, 
se deleitou com o seu Barcelona e, para 
convocar o time da camisa River Pla
te, convidei Paulo Vinicius Coelho e 
Carlos Menem. De posse dos palpites 
dos amigos ilustres técnicos, partidas 
memoráveis aconteceram. Tudo o que 
seria impensável, no livro se concreti
zou. No final de cada capítulo, inclui 
os "rodas nos pés" para esclarecer o 
que na realidade aconteceu em cada 
uma das situações. E o Celso Unzelte, 
jornalista e pesquisador, deu todo o res
paldo para o molho de verdade do livro. 
Uma experiência que mistura ficção e 
realidade muito gostosa. Nunca tive a 
pretensão de escrever sobre futebol 
com realidade. Quem quiser conhecer 
o Garrincha, leia o Ruy Castro. 

Você já escreveu um livro sobre o 
Corinthians há nove anos... 

Em 2001 para 2002 tive o privilégio 
de fazer um livro com meu amigo Nir-
lando Beirão sobre o Corinthians [Co
rinthians é preto no branco], da coleção 
Camisa 13, que também tinha o livro 
do Ruy Castro sobre o Flamengo, do 
Nelsinho Motta sobre o Fluminense, do 
Mário Prata sobre o Palmeiras... Todos 
brasileiros, muito legais e torcedores 
daquelas equipes. Quando fui convidado 
para fazer, surgiu uma ideia interessante: 
como o Corinthians é um tema cotidiano 
na imprensa brasileira desde 1910, não 
existem grandes novidades sobre o time. 
E quando sai, todo mundo trata de dar 
(internet, jornal, rádio, TV....). Então, 
resolvi escrever uma história com uma 
estrutura de ficção, que seria muito legal. 
Contei para o Nirlando e o convidei para 
ser meu parceiro no livro. Ele aceitou 
e fizemos o livro com uma facilidade 
incomum. Como ele é muito amigo, a 
gente gosta um do outro, escrevemos 
praticamente o livro por e-mail. Um es
crevia pro outro, o outro continuava, foi 
muito bom. Lançamos e foi um sucesso. 
Já vendeu mais do que a coleção toda 
somada. Evidentemente, foi para a ala 
corinthiana intelectualizada... Para o 
livro novo, resolvi ampliar. Mas sabia que 
o primeiro era um livro de corinthiano 
para corinthianos e isso restringia o pú
blico. Daí, resolvi fazer um livro de um 

corinthiano para torcedores de todos os 
times. Obviamente, sem deixar de ser 
um livro de corinthiano. (riso) 

E um livro sobre a sua própria 
história? 

Quero escrever a minha autobio
grafia, mas ainda tenho coisas para 
aprender e viver. 

Você retrataria a história da W/ Brasil 
como fez o Fernando Morais em "Na 
toca dos leões"? 

Respeito muito o Fernando como 
escritor e biógrafo. Coisas que ele es
creveu, escreveria igual. Outras, não. 
São jeitos diferentes de ver, cada um 
tem o seu. Outras eu não escreveria, 
como o sequestro, pois não gosto de 
ler sobre. 

Como é vender no mundo que 
cada vez mais exige do mercado 
valores como a sustentabilidade e a 
responsabilidade? 

Se a empresa é confiável, se a marca 
tiver renome, com responsabilidade, e a 
agência também tem preocupação em 
fazer a sua parte, é muito melhor e mais 
incrível vender. Construir marcas e ainda 
contribuir para o bem das pessoas e do 
meio ambiente, é o ideal. O troféu da 
Fórmula 1 do ano passado, da Braskem, 
foi assim. Criamos aqui, na agência. Era 
verde, feito com plástico reciclado de 
garrafa pet, e a Braskem adorou. 

O que mudou no consumidor com a 
chegada do século 21? 

Hoje, existe diálogo, intenção. An
tes, era um monólogo e isso não se 
aceita mais. Porque o monólogo é ca
racterístico de ditadores ou para um 
grande ator. O que o consumidor quer? 
Verdade e coerência, sem engolir tudo 
o que é oferecido. 

E o consumidor brasileiro, 
particularmente, o que quer? 

Que falemos a sua língua. O tom 
local. Você pode fazer propaganda para 
o mundo, mas tem que ter o tom local. 
Não é fácil, pois existem várias lingua
gens que você tem que considerar: o 
"novelaglobalis", o difícil, o empolado... 
É como um pequeno jornal de interior, 



Quando vejo uma 
campanha incrível 
e que não foi feita 
por nós, sinto a 
'inveja saudável'. 
Quando eu parar 
de sentir isso, 
acabou! 

que tem o tom local. O Garoto Bom-
bril falava com a senhora, a dona de 
casa. Era um jeito simples, para todo 
mundo. Tem que chegar nas pessoas, 
sejam quem forem e o que desejam, a 
corinthianos, mulheres... 

O que acha da discussão em torno da 
proibição da propaganda infantil? 

O Conar é algo muito legal, criado 
para regulamentar. Isso é uma coisa. 
Sou contra qualquer tipo de censura. As 
pessoas não são idiotas, não precisam 
que alguém fale "faça isso, não faça isso". 
Mas tem que ter regulamentação, sim. 
Isso é fundamental, sempre. 

Como a publicidade brasileira é vista 
lá fora? 

O que produzimos aqui é comparável 
ao que é feito nos outros países, sem ne
nhuma dúvida. Entretanto, já fomos mais 
respeitados, isso é verdade. Começamos 
buscando referência entre estrangei
ros, como Estados Unidos e Inglaterra, 
e agora temos a nossa cara. O Brasil é 
um dos poucos que reúne miscigenação, 
musicalidade, espontaneidade, beleza... 
É maravilhoso! 

E com as outras pessoas? 
Foi uma festa. Tive a sorte, e um 

pouco de habilidade, de contratar e 
conviver com gente fantástica: os dois 
irmãos Carta, o Pedro Paulo Poppovic, o 
Roger Karman... Acima de tudo, na área 
editorial, o Tomaz [Souto Corrêa], que 
tem uma extraordinária sensibilidade 

para fazer revista - tipograficamente, 
em termos de tom, de título, de colo
cação, de posicionamento. Em revista, 
não há ninguém melhor que Tomaz, até 
hoje... Ele é vice-presidente do Conse
lho Editorial e consultor geral. Quando 
um diretor de redação está aflito, não 
sabe o que fazer, procura o Tomaz. Ele 
é o guru do 36° andar... Também tem o 
Guzzo, o Élio Gaspari (falando de Veja) 
e, na arte, Gracetti. A importância da 
parte visual de hoje não pode ser su
bestimada. E os homens maravilhosos 
na gráfica, nas distribuidoras... A lista 
é imensa! Conseguimos, nesses anos, 
contratar gente fantástica! Acho que a 
coisa mais importante que você pode 
fazer, quando dirige uma empresa de 
comunicação, é criar o clima de liber
dade, de permitir a discussão, dar con
dições para criar, desfrutar e errar. 

A paixão pelo timão já rendeu dois livros." 
Corinthians X Outros" une realidade e ficção 

FICHA TÉCNICA 

A W/ completa, em 2010, 24 anos. 

Colec iona várias dezenas de prêmios, no 

Brasil e no E x t e r i o r — mais de 50 leões, 

em Cannes, e muito mais. 

Em 2004, a agência paul istana inaugurou 

seu endereço carioca, mas manteve o 

esti lo enxuto: 12 prof issionais (SP e RJ), 

na linha de frente. 

A lgumas das campanhas mais 

inesquecíveis levam a assinatura da 

W/ .A menina do sutiã, o garoto da 

Bombri l , o bassê da Cofap, o mimado do 

Unibanco, entre outros, já fazem parte 

da história da publ ic idade brasi le ira. 

Carteira de c l ientes atuais, todos com 

o W/ na frente: Afroreggae, Agenco, 

Aracruz, Azeite Borges, Baden Baden, 

BIC, Bombri l , Braskem, Brmal ls, Cofap 

- Magnet i Marel l i , Cutrale, Ediouro, 

Garoto, G lobo.Com, Grendene, Hospital 

Alemão Oswaldo Cruz, Inst i tuto Terra, 

Nestlé, Nova Fronteira, Novo Frade, 

Piraquê, Projeto Próximo Passo, Rede 

Globo, Sadia, Supermercados Zona 

Sul, Un imed Rio, Wizard e a recém-

conquistada Deca. 
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