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LIVROS

O novo pequeno grande  
livro de Olivetto
Publicitário entra para a série O Que a Vida Me Ensinou,  
que tem lançamento esta semana pela Saraiva

Por ROSEANI ROCHA rrocha@grupomm.com.br

Olivetto se define como “mais aluno do aprendizado do que do diploma”

Quando recebeu o convite no início de 
2010 para ser uma das personalidades a 

participar da coleção O Que a Vida Me En-
sinou, das editoras Saraiva e Versar, o publi-
citário Washington Olivetto estava no olho 
de um furacão e pensou em recusar, porque 
simplesmente não teria tempo. Ele inicia-
va os processos de união da W/Brasil com 
a McCann-Erickson, para formar a WMc-
Cann, que este mês completou um ano de 
operação. Só o fato de passar a fazer parte 
do board da McCann Worldwide, implica-
va em quatro viagens ao exterior por ano.

A proposta do editor Luís Colombini, no 
entanto, de ter um jornalista que funcionas-
se como “provocador intelectual”, instigan-
do o conteúdo do livro por meio de entre-
vistas com o autor, aliada a uma ausência 
da família de Olivetto, que iria no meio do 
ano viajar em férias ao exterior, acabaram 
fazendo com que ele topasse o projeto. 

Também contribuiu o fato de o publici-
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tário ter lembrado de um elogio do amigo 
Juca Kfouri no fim dos anos 80. Depois de 
dar uma entrevista para a revista Playboy, 
bateu certa insegurança e ele ligou dois dias 
depois para perguntar ao jornalista se ele 
achava que tinha sido boa mesmo a con-
versa. E este respondeu que tinha sido óti-
ma porque ele “falava editado”. Com isso, 
foi adiante no projeto atual e o livro, resul-
tado de no mínimo 20 horas de conversas 
e algumas pizzas com o jornalista Walter 
Falceta Jr., será lançado nesta quinta-fei-
ra, 26, na livraria Saraiva do Shopping Hi-
gienópolis, em São Paulo.

“Eu tinha implicância com o título da co-
leção, porque parece que você está se dizen-
do uma pessoa pronta e eu continuo apren-
dendo o tempo inteiro”, ressalta Olivetto, 
com a simpatia de sempre e o jeito falante 
que o faz brincar dizendo que deixa rouca 
até a pessoa que o ouve. A origem italiana 
de sua família e os aprendizados com avôs, 

pais e tios — especialmente os de ganhar 
a vida honestamente e comer bem — são 
algumas das “lições” compartilhadas com 
os leitores. E mesmo esse tipo de comentá-
rio está sempre associado à vida profissio-
nal que escolheu e na qual se destacou ce-
do. Do talento culinário da avó, por exem-
plo, depreende que “o fazer bem” envolve 
“a técnica mais os sais e açúcares do espí-
rito”, o que tranquilamente vale para uma 
boa campanha ou outro tipo de trabalho. 

E os assuntos seguem variados, como a 
boa publicidade e seus desafios, política, 
os esportes em geral e o Corinthians espe-
cificamente, claro, e a valorização da edu-
cação, que segundo ele não é o problema, 
mas a solução do Brasil. Embora defina a si 
mesmo como “mais aluno do aprendizado 

do que do diploma”, Olivetto frisa que não 
pretende com isso desmerecer a educação 
formal, mas ressaltar o que na vida dele foi 
e tem sido mais marcante. 

Sua preocupação principal com a obra foi 
deixá-la “o mais despretensiosa possível” e 
próxima da coloquialidade das conversas. 
Algo mais pretensioso, destacou, já havia 
sido feito por Fernando Morais, que escre-
veu Na Toca dos Leões, obra sobre Olivet-
to e seus sócios da W/Brasil, publicada em 
2005. “Aquele foi um livro com muito mais 
pesquisa e, inclusive, opiniões  do autor. O li-
vro do Fernando é o livro do Fernando. Eu 
sou um mero tema”, disse Olivetto, emen-
dando que ele próprio daqui a alguns anos 
e muitas experiências mais pretende se lan-
çar a um projeto pessoal de maior fôlego.
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