
Washington Olivetto tem cadei-
ra cativa em um seleto grupo de
profissionais que fazem da pró-
pria persona uma marca reco-
nhecida. Seu rosto já estampou
anúncios, ele costuma dar entre-
vistas sobre a carreira, a indús-
tria, a criação. Agora, sua assina-
tura também vai ganhar a fama
— mais do que isso, ficará eterni-
zada entre os colecionadores.
Olivetto elaborou um selo para
os Correios que circulará pela
correspondência dos brasileiros
até 2014. Em entrevista concedi-
da por correio eletrônico, ele fa-
lou à coluna.

O que significa ter um selo
criado por você?
Na verdade, eu criei a ideia de
um nome: a palavra “Momen-
to” em vez da palavra “Ano”
para o que veio a ser chamado
de “Momento Itália/Brasil” (sé-
rie de atividades que envolvem
os dois países). Pensei também
na ideia de misturar dois símbo-
los visuais — o Coliseu e o Cris-
to Redentor — na marca que
simbolizaria o evento. No mo-
mento da criação, não estava
pensando num selo, estava pen-
sando numa marca. Mas fiquei
extremamente feliz em ver es-
sa marca transformada em se-
lo, porque significa a transfor-
mação de algo provisório em al-
go eterno. Convém deixar cla-
ro que nem marca, nem selo se-
riam possíveis sem a presença
do brilhante diretor de arte Fa-
bio Meneghini, que deu forma
gráfica à ideia.

Quais características você
pensou serem necessárias à
imagem imortalizada no selo?
Instantaneidade de entendi-
mento era a intenção da marca,
o que se materializou posterior-
mente num ótimo selo.

O que representa a assinatura
de um publicitário em
um selo dos Correios?
No meu caso, um enorme prazer,
por não ser um fato comum. Não
me recordo de nenhum selo cre-
ditado a um publicitário, em ne-
nhum país. Esse prazer é ainda

maior porque o selo é o grande re-
presentante da minha maior pai-
xão: a comunicação transforma-
da em cultura popular.

A publicidade está vivendo um
momento de reconhecimento?
Na minha opinião, não no seu
sentido maior e mais pleno. A
publicidade, tanto no Brasil
quanto no mundo, já viveu mo-
mentos maiores de reconheci-
mento, particularmente nos
anos 60, 70 e 80 do século pas-
sado. Mas essa história do selo
é um bom momento de reco-
nhecimento da publicidade
que ocorre agora, valendo pa-
ra mim e para os meus colegas
publicitários.

Vamos falar um pouco
da W/McCann. Quais as
perspectivas de

fechamento? Foi um ano
bom para a agência?
O ano fecha melhor que o ano
passado. Usando a adaptação
de uma frase minha conhecida
de anos atrás, “foi um ano me-
lhor do que precisávamos,
mas pior do que merecíamos”.
A frase só se justifica porque
somos sempre ambiciosos. Na
verdade, o ano foi muito bom.
Ótimo. Pensando em fatura-
mento, crescemos, até setem-
bro, 27%, enquanto o cresci-
mento do mercado, no geral, fi-
cou em torno de 15%.

E os desafios para 2012?
Melhorar o produto final criati-
vo, que é sempre a nossa
maior obsessão e desejo, e con-
quistar novas contas nas pou-
cas categorias em que ainda
não avançamos. ■

Lançado no início do mês, o se-
lo criado por um dos publicitá-
rios mais famosos do país será
comercializado até 31 de dezem-
bro de 2014. A Casa da Moeda
do Brasil reproduziu 8 mil unida-
des da imagem do Cristo Reden-
tor no topo do Coliseu, com a as-
sinatura de Olivetto ao lado, a
R$ 2,10 cada. ■

Henrique Manreza
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CRIATIVIDADE

Correios usarão até 2014 selo bolado pelo publicitário, cuja agência terá crescimento de 27% neste ano
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ENTREVISTA WASHINGTON OLIVETTO Chairman da W/McCann
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.




