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Washington Olivetto, da W/McCann, diz que as pessoas estão se cansando da vulgaridade e 

que o próximo auge criativo da propaganda está próximo. 

 

Não é preciso conhecer propaganda para saber quem é Washington Olivetto. Em 1999, ele foi 

considerado o empresário do século, ganhou mais de 40 leões de Cannes e foi dono de uma 

das mais conhecidas agências de publicidade do país, a W/Brasil - que em 2010 se uniu à 

McCann formando a W/McCann, da qual é o chairman. São criação dele campanhas famosas 

como a do Primeiro Sutiã, para a Valisère, a do garoto-propaganda da Bom Bril, com o ator 

Carlos Moreno e a do cachorro da Cofap. Nessa conversa com Época NEGÓCIOS, Olivetto fala 

da atual fase do mercado publicitário e da sua carreira.  

 

Quais são as características de um bom publicitário?  

O publicitário precisa de algum talento, muita curiosidade sobre absolutamente tudo. Muita 

vontade de trabalhar e alguma sorte. 

 

E como você definiria um publicitário ruim?  

É aquele que desrespeita a inteligência do consumidor.  

 

Você já disse que muitos publicitários passaram a se relacionar apenas com a 

publicidade e com outros publicitários, esquecendo a vida real. Como você encontra a 

publicidade na vida real?  

É a coisa mais fácil que existe na medida em que o grande realimento nosso está na música, 

na literatura, no esporte, nas ruas, nas pessoas, nos pontos de ônibus, nos shopping centers, 

nos supermercados. Desses lugares é que a gente tira as coisas para criar a publicidade. A 

gente tira a publicidade da vida, transforma em publicidade e devolve para a vida. 

 

Qual é a sua avaliação sobre a publicidade brasileira? Em qual patamar estamos?  

A publicidade brasileira, historicamente, desde o meio dos anos 70, se situa entre as três, 

quatro melhores publicidade do mundo em termos de criatividade. Ela vive períodos melhores 

e piores ciclicamente, e isso acontece com a publicidade do mundo inteiro. A publicidade 

mundial viveu o seu último auge criativo nos anos 80. Acredito que estamos próximos de gerar 

um novo momento como esse. 

 

Depois de mais de um ano de fusão da W/Brasil com a McCann, qual balanço você 

pode fazer da união das agências? 

A W/Brasil chegou a ser a mais conhecida agência, foi uma das maiores. O casamento da 

W/Brasil com a McCann nos tornou a 4ª maior agência do país em faturamento geral, a 1ª em 

mídia digital e a 1º no mercado do Rio de Janeiro, o que é muito importante porque no Rio 

terá Olimpíada e futebol. 

 

Quando a W/Mccann surgiu em abril de 2010, o senhor também anunciou que em 

sete anos, ao completar seus 65 anos de idade, deixaria o cargo de Chairman e CCO 

da Mccann para se transformar em embaixador criativo. Por que já decidiu isso tão 

cedo?  

Essas coisas você precisa planejar. Não pretendo parar de trabalhar nunca e eu trabalho 

muito. Quero continuar trabalhando muito nesses próximos anos e depois ter uma atividade de 

embaixador criativo. Ou seja, esse cargo me tiraria das obrigações das reuniões de negócios. 

Posso participar só do cotidiano de criação, mas isso ainda tem seis anos pela frente. 

 

Existe a ideia de que a mídia e publicidade têm influenciado os padrões de beleza, o 

que você acha disso?  

Como a primeira busca da publicidade é o entendimento, ela nunca pode ser vanguarda, 

porque ela precisa ser entendida. Mas anda muito pertinho da vanguarda. Então, ela muitas 

vezes detecta desejos e anseios e os exacerba. Nos padrões da beleza, isso acontece muito, a 

publicidade acaba influenciando. É um desejo das pessoas que a publicidade reforça. Mas pode 

ter um lado negativo. A publicidade precisa ser feita de uma maneira responsável. Precisamos 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais



ter consciência de que influenciamos a vida das pessoas. Então, o que não fizer bem para elas, 

não deve ser feito. Mas é muito caso a caso. A publicidade é criada e aprovada por pessoas. 

Quanto melhor as pessoas, melhor a publicidade. 

 

E a publicidade tem sido feita com responsabilidade?  

Neste momento, existe uma questão que não é da publicidade. Todas as áreas dos núcleos 

sociais vivem certa exacerbação da vulgaridade. No mundo inteiro está tudo muito vulgar e a 

publicidade também reflete isso. Mas acho que as pessoas já estão começando a cansar disso. 

Acho que esse excesso de vulgaridade já passou dos limites a ponto das pessoas começarem a 

rejeitar. Estão todos mais críticos. No mundo digital, onde as pessoas podem dar suas opiniões 

full time, esse aspecto crítico se reforça. 

 

O mercado tem falado em crise nas agências de publicidade em decorrência das 

mídias sociais. Qual é a sua opinião sobre o assunto? 

Não prejudica. É apenas mais uma ferramenta. Temos isso muito forte. Somos a primeira 

agência no mundo digital. Somos a agência de redes sociais da Microsoft. Em alguns casos, a 

rede social é um elemento de apoio muito grande para outras mídias utilizadas. E em outros 

casos, ela é prioridade. Depende do caso. 

 

Como você vê a relação do brasileiro com o consumo? Qual é o limite saudável para 

isso?  

O que acontece é que vivemos uma euforia do consumo, porque algumas pessoas estão 

vivendo a sua primeira experiência de consumo. Então é mais do que humano que isso 

aconteça. Nós temos uma pesquisa muito interessante sobre isso, que detalha o crescimento 

da classe C não só no mundo analógico, mas também no mundo digital. Fizemos a maior 

pesquisa brasileira sobre o tema para mostrar aos nossos clientes. Basta ir a um aeroporto 

para reparar isso. Hoje você vê aeroportos lotados, coisa que não se via antes. 

 

Qual é a propaganda que você mais gostou de fazer?  

Tive oportunidade de fazer muitas coisas bacanas e conhecidas. O personagem da Bom Bril, o 

cachorro do Cofap, os casais do Unibanco, o rato da Folha. Mas eu sempre gosto mais das 

últimas coisas que fiz. Eu sempre gosto do que vou fazer amanhã. 

 

Alguma que tenha sido mais difícil?  

Não é questão do difícil ou fácil. O importante para a gente é quando ela ganha reprodução 

popular. A campanha precisa cumprir sua obrigação, que é vender produtos e construir 

marcas. Mas se ela além disso cai no gosto popular, é maravilhoso. 

 

E qual tipo de propaganda você não faria?  

Não faço campanhas políticas nem de empresas do governo. Só trabalho para a iniciativa 

privada. Isso porque preciso de decisões profissionais para fazer o meu trabalho bem feito, 

que é uma característica da iniciativa privada. No governo, a atividade é política, como o 

próprio nome diz. 

 

Tem algo que você acha chato na publicidade?  

Na minha profissão, temos tantos lados legais que seria até ingrato ficar se queixando. Mas 

evidentemente uma coisa muito frustrante é quando você faz um trabalho que julga muito 

bom e ele não é aprovado. 

 

Como conseguiu o seu primeiro emprego?  

Foi um estágio. Eu já sabia que queria ser publicitário, porque gostava de escrever e queria 

fazer isso para todas as mídias. E eu admirava muito o trabalho do meu pai que era um 

vendedor. Então percebi que era na publicidade a mistura de escrever com vender. Furou o 

pneu do meu carro em frente a uma agência de publicidade e aproveitei para pedir um 

emprego. Eu falei que o pneu não iria furar de novo naquela mesma rua, então era uma 

grande oportunidade para me contratar.  

 

Tem algo que algum chefe seu tenha te ensinado e que tenha sido importante para 

sua carreira?  
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Aprendi muito com o Francêsc Petit, que era dono da DPZ, quando eu era diretor de criação. E 

sem dúvida, ele foi uma das pessoas que me ajudou a treinar o olhar de maneira muito 

acentuada. É importante treinar o olhar e criar critérios estéticos. 

 

E como você lida com a sua equipe?  

Sou muito fácil de trabalhar. Parto do princípio de que as pessoas trabalham melhor sob tesão 

do que sob pressão. É quase impossível ficar bravo. Converso o tempo inteiro. Para você ter 

uma ideia, tem uma cadeira a mais em todas as mesas para eu poder trabalhar com todo 

mundo. 

 

E o que é bom e ruim da fama? 

Há eventuais incômodos. Tem pessoas que não gostam de você sem te conhecer, por 

exemplo. Mas no geral, é muito agradável. As pessoas são muito carinhosas. Não tenho 

nenhum problema na vida pessoal com isso. 

 

Você ainda precisa bater na porta de muitas empresas para conseguir trabalhos ou 

isso não é mais necessário?  

Evidentemente o fato de eu ser conhecido corta caminhos, mas às vezes é preciso bater na 

porta. 

 

Você ganha mais dinheiro hoje do que quando foi eleito o publicitário do século, em 

1999?  

Todos os publicitários nos dias de hoje ganham menos do que ganhavam anos atrás. Porque é 

uma característica do próprio negócio. As margens diminuíram muito. Então, todos nós, no 

Brasil e no mundo, temos empresas menos rentáveis do que já tivemos. E a única maneira de 

aumentar essas margens é crescendo em volume, com mais trabalhos. 

 

Você é corinthiano roxo, como é a sua avaliação sobre o crescimento do clube?  

É muito interessante o trabalho que o Luís Paulo Rosenberg [diretor de marketing do 

Corinthians] tem feito no Corinthians. Ele é um belo profissional de marketing intuitivo. Não 

tem a formação disso, mas ele tem um intuitivo muito forte. 

 

Como é o processo criativo na sua agência? Como fazer um brainstorm?  

Cada caso é um caso. Tem coisas que se faz em grupo, outras em dupla ou sozinho. Depende 

do cliente e da própria circunstância do trabalho. Na reunião, conversamos sobre o tema e 

outras coisas paralelamente. É assim que surgem as ideias. 

 

A última propaganda da Bom Bril não foi com o Carlos Moreno, o garoto-propaganda 

da marca. Ele volta? 

Volta sim. Tecnicamente e ciclicamente descansamos o personagem. Assim como um grande 

ator de novela. Mas no ano que vem ele voltará. Assim como ele pode voltar, inclusive, 

misturado com as meninas. 

 

Fonte: Época Negócios online, 19 set. 2011. Disponível em: 

<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 20 set. 2011. 
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