


Ele se autodefine um sujeito da internet antes
mesmo de a internet existir. "Na minha ado-
lescência, eu ia de madrugada até o Centro
de São Paulo e comprava a Folha e o Estadão
antes de todo mundo. Hoje em dia, isso é co-
mum: qualquer pessoa pode ler o jornal do dia
seguinte antes, pela internet", conta Washing-
ton Olivetto, chairman e CCO (chief creative
officer) da W/McCann.

Astro da propaganda brasileira, o publici-
tário lembra que a W/Brasil, que ele presi-
diu e transformou em uma das maiores do
mundo, foi a primeira agência a se informa-
tizar no País, ainda na década de 80. "Sou en-
cantado com a tecnologia. Meus bookmarks
vão de publicidade e futebol a música e artes
plásticas."

A lista de sites favoritos de Olivetto é longa:
inclui o acervo digital da revista Veja, UOL
e Terra entre os portais, RG Vogue e Clube
Paulistano, diversos blogs - como o Balaio do
Kotscho, do jornalista de política Bicardo Kots-
cho, e o de economia escrito pelo também jor-
nalista Guilherme Barros -, a página online
do Corinthians, seu time do coração, e até a do

time de futebol americano do Timão. Dois en-
dereços que ele adora são o What's Hot, uma
lista do que é quente hoje em termos de com-
portamento, e o Philosopher's Football, que
analisa o futebol sob a perspectiva da filosofia.

"É assim que eu começo o meu dia na in-
ternet: de acordo com o meu 'mood' naque-
le momento, abro um dos meus endereços
preferidos", diz o publicitário, que checa e-
mails no iPhone "o tempo todo". "Mas não
quero receber mensagem de texto às duas
da manhã", ressalta.

Olivetto é um fã da Apple e de Steve Jobs,
a quem admira "pelo enorme talento". Tem
iPhone, iPad e dois MacBooks, um em São
Paulo e outro que fica em seu apartamento
no Bio. "Neste momento, estou em frente a 
um Mac", disse, enquanto dava entrevista
por telefone. "Temos inúmeros Macs aqui na
agência. O pessoal de criação costuma ser
usuário de Mac, né?"

Apesar de integrar o fã-clube da marca da
maçã branca, ele prefere o novo Kindle, da
Amazon, ao iPad. "Ele não tem a sensibilida-
de exagerada do iPad, onde você vira a página

Há algumas semanas, o blogueiro Olivetto
cassou um Twitter falso com seu nome, que ha-
via angariado 80 mil seguidores. Ele conta que
não usa redes sociais. "Já são tantas coisas que
eu tenho. Não tenho tempo para o Facebook. E 
não sou tão encantado com o Twitter, acho a 
média dos textos ali muito ruins. Muita gente
não sabe escrever longo, que é mais fácil, então
imagine esse pessoal escrevendo curto..."

A explicação é simples: "Eu tenho uma ob-
sessão com a internet, mas ela é muito seletiva".
Embora use muito e-mail para falar de trabalho,
ele faz questão de falar com as pessoas ao vivo
e, mais que isso, de incentivar o diálogo ao vivo.

No dia a dia profissional na W/McCann, a 
internet recebe peso e importância. "Nada
mais é separado. Hoje, todas as nossas cam-
panhas são, também, digitais."



A relação com a internet de Guga Ketzer, sócio
e diretor geral de criação da Loducca, é bem di-
ferente da de Sergio Valente. Quase oposta.

"Posso dizer que tenho uma relação com ela
na agência, e outra fora dela", diz ele. "Na mi-
nha vida pessoal, não gosto de ficar navegando
muito, uso a internet de uma maneira mais
prática, principalmente por meio apps para
mobile. Agora, na agência, uso quase o dia in-
teiro, quase sempre para pesquisas."

Guga nem tem computador em casa, e não
elege sites favoritos - prefere consumir com
moderação um pouco de todos os tipos de
URLs. Acha que levou para a web o hábito
de ficar mudando de canal o tempo inteiro. E 
não é usuário de redes sociais.

"As redes sociais hoje têm um papel funda-
mental na sociedade: são capazes de criar e 
derrubar mitos, movimentos culturais e regi-
mes. É impossível negar o poder dessas fer-

ramentas", pondera o publicitário. "Mas eu
não estou em nenhuma, porque nunca senti
a necessidade pessoal de me relacionar por
meio delas ou com elas."

No meio de tanto descaso pelo mundo di-
gital, Guga só abre uma exceção: conta que é 
viciado em uma engenhoca eletrônica, o iPad.
"Ele revolucionou o que se conhecia por devi-
ce portátil, e olha que o 2 é mais fino ainda e 
menor. Já comprei o meu." Por causa do iPad,
completa, hoje quase não usa mais seu laptop.

E na prática, como usa as ferramentas di-
gitais o homem forte de criação da Loducca,
agência presidida por Celso Loducca, ex-W/
Brasil, Young & Rubicam e Lowe e um dos
mais premiados publicitários do País no exte-
rior? "Uso todas as ferramentas possíveis, mas
entendo que as campanhas mais interessantes
são aquelas que fazem um mash up interessan-
te. Exemplo disso é o street art
view que fizemos para a Red
Bull. Ela combina diver-
sas ferramentas a ser-
viço de uma ideia."



"Deixo claro que tenho a web, mas a web não
me tem." A frase de Alexandre Gama, presi-
dente e diretor geral de criação e planejamen-
to da Neogama/BBH, resume sua história
com a internet

Trata-se de uma relação "natural" e "diá-
ria", ele diz. "A web é ferramenta de trabalho e 
de vida, mas tenho muito cuidado com o tem-
po de uso e a privacidade. Para pensar, criar
e produzir - atividades principais -, preciso
de uma boa quantidade de tempo interior. Os
meios se fragmentaram e multiplicaram, mas
o dia continua com 24 horas."

Seguindo essa toada, Gama coloca barrei-
ras no uso da rede. Ele detalha: "'Twittar',
por exemplo, é um verbo que não conjugo o 
tempo todo, e 'seguir' ou ser 'seguido' não é 
uma medida de relevância que guie a mi-
nha vida. Mas a web é fascinante, e ter todo

mundo conectado é algo transformador?'

Seu folder de sites mais acessados é grande
e dividido por muitos assuntos e sub-folders:
música - um dos maiores -, carros, artes vi-
suais, galerias, mídia e inovação, restaurantes,
literatura, lugares especiais no mundo, filo-
sofia, psicologia, arquitetura, moda, design,
jornais, vinhos, hotéis descolados... E propa-
ganda, que é o folder com menos sub-folders.

No quesito gadgets do coração, menções
honrosas, novamente, à Apple. "Meu vício
eletrônico é o iPhone. Tenho também o iPad,
mas confesso que ele ainda rivaliza com meu
Powerbook e não é tão portátil quanto o iPho-
ne; portanto, uso menos. Jogo bastante PS3 e 
Wii, este último com as minhas filhas."

A Neogama/BBH tem feito bastante traba-
lho na área de desenvolvimento de aplicativos
para o iPhone, ele conta. "É o que mais tem
atraído a atenção dos clientes. É onde tecnolo-
gia encontra criatividade e estratégia."

Para Marco Versolato, vice-presidente de cria-
ção da DM9DDB, a web se tornou imprescin-
dível - pessoal e profissionalmente.

Seus sites queridinhos, e que lhe tomam bas-
tante tempo, são o YouTube e o Terra Sonora.
"Mas eu navego muito orientado pelo objetivo
de algum momento. Com essa necessidade de
descobrir algo, começo a navegar sem endere-
ços específicos, até achar o que busco."

Ex-vice-presidente de criação da Y&R, Ver-
solato conta que não larga seu iPhone, nem
o computador. Adepto de redes sociais, "por-
que hoje não tem como não ser", ele curte o 
Twitter, o What's Up e o Instagram. "O que
eu mais gosto é a cultura de compartilhar in-

formações, a democracia do conhecimento.
Agora, o que não rola é irrelevância nas redes
sociais. Ninguém precisa saber informações
do tipo: 'Acordei"'.

Na propaganda, a melhor estratégia é usar as
ferramentas digitais adequadas à necessidade
da campanha, ele analisa. "Se, em certo mo-
mento de um cliente, o ideal é fazer banner, fa-
remos, como fizemos o Jump para a Cia. Athle-
tica", diz, lembrando a peça que trouxe Leão do
Festival de Cannes. "Mas também existem ca-
ses como o recém-lançado Cara a Cara, para a 
Estrela, uma mistura de game, entretenimento
e redes sociais, completamente pertinente ao
produto e à necessidade da marca."

Celso Loducca, presidente da Loducca, conta
que sua relação com a web é "bastante utili-
tária". "Uso tudo que ela traz quando facilita o 
acesso à informação, conhecimento, a rapidez
com que posso me conectar com quem quero
e preciso. E nada mais", diz.

Os sites que mais visita são os de notícias, e 
redes sociais, nem pensar. "Há uns anos, fui
convidado para o Linkedln, e sabe-se lá por
que eu aceitei. Depois, não consegui me des-

cadastrar e o meu perfl ficou lá, abandonado."
Loducca gosta do iPad - principalmente

para brincar com o filho, mostrar as fotos de
viagens e também usar como um laptop.

Na prática, o publicitário afirma usar todas
as ferramentas digitais nas campanhas que
cria. "Ao contrário de mim, a Loducca é 200%
digital", compara. "A agência é apaixonada
por tudo que possa criar laços mais fortes e 
verdadeiros entre marcas e pessoas."
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