
E N T R E V I S T A 

Cantada em prosa e verso e co
nhecida por muitos cidadãos 
mais pela letra de Jorge Ben 

Jor do que pelas campanhas de su
cesso já criadas, uma das agências 
de publicidade de mais prestígio 
no país sempre teve atuação e a l 
cance além da propaganda. Com a 
W/Brasil — criada antes de a va
lorização da marca do país cres
cer no exterior —, o publicitário 
Washington Ol ivet to enxergou tal 
força — não só da marca mas do 
país — e atrelou seu negócio à 
emergente nação verde-amarela. 

As ideias oriundas da agên
cia acabaram por fazer parte do 
cotidiano popular: não há quem 
não tenha lembrança do garoto 
da Bombri l , bem como do p r i m e i 
ro sutiã, da Valisere. Por essas e 
outras — muitas outras —, o co-
r int iano Ol ive t to f o i , por duas ve
zes, considerado o publicitário do século pela 
Associação Latino-Americana de Agências de 
Publicidade (Alap), e, ainda, responsável por 
trazer o pr imeiro "Leão de Ouro do Brasil" em 
Cannes, em 1974, além de ostentar o maior 
número de títulos, na área de criação, do prê
mio "Profissionais do A n o " , da Rede Globo. 

Com quarenta anos de carreira, as conquistas 
profissionais não o inibem de buscar novos desa
fios, que aparecem na faceta de escritor ou nos no
vos negócios — em maio deste ano, chamou a aten
ção do mercado ao anunciar o "casamento" entre 
sua agência W e a americana McCann Erickson que 
culminou no lançamento da W/ McCann. 

Mesmo em meio a atividades liga
das ao mundo da publicidade, Olivet
to se esforça para não viver apenas no 
ambiente das agências. "Minha inspi
ração não vem de outras campanhas, 
mas de uma obra de arte, de uma boa 
arquitetura e até da música". Olivet
to acredita que somente buscando 
inspiração "fora da caixa" é possível 
criar coisas originais. 

Para ele, o atual momento, em que 
diversas campanhas são criticadas por 
seu conteúdo, se torna uma amea
ça quando vira demagogia. A solução 
seria encontrar o equilíbrio. "Se estão 
na sala sua prima e sua avó assistindo 
a um comercial, o que pode ser abso
lutamente normal para uma pode ser 
um escândalo para a outra". 

Confortável à exposição públi
ca, Olivetto ajudou na aproximação 
entre a publicidade e o jornalismo. 
Nem mesmo em um período reclu

so, quando decidiu se fechar para entrevistas, em 
2002, após ter passado mais de cinquenta dias 
em cativeiro, sequestrado, o publicitário deixou 
morrer seu bom contato com a imprensa. "Eu não 
queria virar pauta desse episódio, então decidi fa
zer a coletiva e nunca mais tocar no assunto". 

No entanto, estar presente na mídia, segun
do Ol ivet to , é questão estratégica, desde que 
sua presença não ofusque o cliente ou a campa
nha. "Gostaria m u i t o de estar na capa da Time, 
da Newsweek ou da Der Spiegel, mas desde que 
fosse na semana em que meu cliente também 
estivesse em evidência". Estratégias de quem 
sabe ser e formar uma marca. 
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E N T R E V I S T A 

IMPRENSA - O QUE TE LEVOU A REALIZAR A FUSÃO 
DE SUA EMPRESA COM A MCCANN? A PUBLICIDADE 
BRASILEIRA DEMOROU EM SE INTERNACIONALIZAR? 
W a s h i n g t o n O l i v e t t o - O que muito me m o t i 
vou a fazer o casamento da W com a McCann foi 
o sonho de agregar a W a uma marca internacio
nal. O que eu chamo de casamento. Mas a rea
lidade é que nós temos pouquíssimos produtos 
brasileiros internacionalizados, ou seja, temos 
muita matéria-prima e não marcas. Isso fez com 
que nossa publicidade não se internacionalizasse. 
No exemplo dos Estados Unidos, as principais 
agências americanas foram para o mundo junto 
com suas marcas. E nós temos pouco disso, mas 
isso está mudando aos poucos. 

O BRASIL APRENDEU A SE VENDER NO EXTERIOR 
COMO MARCA? 
Na geração da ditadura, a palavra Brasil foi usa
da de forma errônea no exterior. Muitas pessoas 
começaram a rejeitar os símbolos nacionais como 
a bandeira, o hino, mas naquele momento até se 

justificava. Hoje, esse contexto mudou. O produ
to Brasil está na moda, e esse fenômeno aconteceu 
quase espontaneamente por mérito de algumas 
pessoas, produtos e comportamentos. Lembro 
que no início da minha carreira, em larga escala, 
o Brasil tinha prestígio no exterior pelo futebol 
e pela música popular. Hoje o Brasil é conhecido 
por vários méritos econômicos e criativos. 

TEMOS PELA FRENTE COPA E OLIMPÍADAS NO PAÍS, 0 
QUE ATRAI A ATENÇÃO ESTRANGEIRA. AS AGÊNCIAS 
BRASILEIRAS FAZEM UM BOM TRABALHO EM MARKE
TING ESPORTIVO? 
Não. Esse movimento é muito recente. Eu tive 
uma experiência que foi ocupar a vice-presidên
cia da democracia corintiana, até fizemos algumas 
coisas, mas foi pouco se comparado ao que temos 
hoje. Mas o problema do marketing esportivo é 
que ele não é só negócio mas sim uma instituição 
política. Só que agora não temos saída, temos de 
ser bons no assunto. Faz um ano e meio que eu 
não tenho uma reunião com um cliente que não 
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seja brasileiro em que o assunto esporte não apa
reça. Mesmo que esse cliente não tenha potencial 
para esporte, ele quer falar sobre o tema. 

COMO VOCÊ POPULARIZOU 0 NOME E A MARCA 
WASHINGTON OLIVETTO? 
Eu comecei a fazer publicidade m u i t o jovem, 
com 18 anos. Eram dias de ditadura política, 
um momento que, se você trabalhava o lado 
relacionado ao consumo, era considerado ade
rente ao capitalismo. E, quando eu comecei, 
a profissão estava bastante estruturada. Tive 
uma grande sorte, pois a geração anterior à m i 
nha profissionalizou o mercado de propaganda 
no Brasil. Isso era uma coisa m u i t o boa para 
um sujeito com grandes ambições. Eu f u i be
neficiado por uma coincidência histórica. E o 
meu trabalho sempre teve uma característica 
de cumprir duas obrigações: vender produtos 
e construir marcas. Mas com uma ambição 
maior, que é entrar para a cultura popular. 

SEU TRABALHO EXTRAPOLOU 0 CAMPO DA PUBLI
CIDADE? 
Exatamente. Foi aí que eu ganhei visibil idade. E, 
além disso, sempre f u i tratado carinhosamen
te pela imprensa porque a minha identificação 
ideológica na época que comecei era contra o 
governo. Eu me considerava atrelado ao pes
soal da esquerda, de vanguarda, que lia Maiako-
vski . A gente brincava que a outra esquerda era 
a de retaguarda, esquerda reacionária. E, como 
eu t inha muitos colegas na imprensa, isso me 
gerava uma alta aceitação. Então, a part i r do 
momento que começo a produzir de forma p o 
pular, meu trabalho passa a ser reconhecido. 

EM GRANDE PARTE, ESSE DESTAQUE OCORREU POR 
CAUSA DO QUE VOCÊ CHAMA DE PONTE ENTRE PU
BLICITÁRIOS E JORNALISTAS? 
Sim. E também pelo fato de que minha formação é 
toda voltada para a cultura popular. Se você olhar 
meu círculo de amizades, verá, sim, muitos publ i 
citários, mas a maior parte é formada de pessoas 
que não são desse meio. Eu acho que o problema 
do publicitário é que ele anda muito com outros 
publicitários. Isso faz com que acabe fazendo uma 
propaganda repetida. Eu me alimento de artes 
plásticas, música, literatura. Talvez seja por isso 
que eu consiga mais evidência na imprensa. 

0 JORNALISTA ENTENDE 0 PAPEL DA PUBLICIDADE OU 
AINDA EXISTEM PRECONCEITOS NESSA RELAÇÃO? 
Eu acho que esse entendimento existe e está 
muito bem colocado. Os jornalistas sérios perce
bem que quando a propaganda é feita com digni 
dade todos têm a ganhar. A publicidade tem que 
ficar na dela e o jornalismo na dele. Obviamente 
devem existir l imites. Mas está claro que ambos 
precisam ser companheiros. Quando a publ ic i 
dade e o jornalismo são bem-feitos, ambos são 
beneficiados. Se você tem uma publicidade bem 
feita, ela propicia uma fonte de renda capaz de 
contribuir para uma imprensa l ivre. 

HOJE 0 BRASIL CONSEGUE FAZER UM JORNALISMO 
BEM-FEITO? 
A publicidade brasileira é boa, porque a comunica
ção brasileira é boa. A publicidade brasileira deve 
muito aos veículos de comunicação. Principal
mente em sua disciplina de negociação, ela deve 
muito à Rede Globo de televisão e à Abr i l . Você 
precisa pensar o seguinte: a publicidade é uma 
intromissão. Quando você coloca um anúncio no 
jornal, você se intromete no hábito de leitura do 
cara. Bota um comercial na TV, a mesma coisa. O 
mínimo que alguém que entra na sua casa sem ser 
convidado deve fazer é ser bem-educado. 

0 QUE VOCÊ CONSIDERA UMA BOA PUBLICIDADE? 
A boa publicidade é aquela que ao se ter contato 
com ela você pensa "Como eu não pensei nisso 
antes". Aliás, a melhor publicidade — isso que eu 
busco no meu trabalho — é aquela publicidade 
que parece que fo i o próprio produto que fez. Pa
rece que não teve um autor. É curioso que quan
do você consegue fazer isso todo mundo quer 
saber quem fez, e fo i o que aconteceu comigo. 

DESDE SEU SEQUESTRO [EM 2002], VOCÊ SE RECUSA 
A FALAR SOBRE 0 TEMA. 0 QUE O LEVOU A TOMAR 
ESSA DECISÃO? 
Naquela época eu não li o que saiu. Minha m u 
lher não deixou e eu também me propus a não 
ler. Depois, achei que deveria fazer uma coleti
va de imprensa por respeito aos jornalistas que 
estavam cobrindo [o caso]. Tinha até corres
pondente do New York Times que alugou aparta
mento em frente ao meu para cobrir o sequestro. 
Só que eu me recusei a continuar falando desse 
assunto, porque meu maior medo era virar pauta 
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do tema. Mas os jornalistas foram dignos comigo 
depois da coletiva. É claro que surgiram boatos e 
suposições, mas qualquer cobertura desse nível 
está sujeita a isso. Eu realmente me recusei de
pois a dar entrevistas sobre o tema. Só falei uma 
vez com uma professora que estava fazendo uma 
tese e eu vi uma oportunidade de contribuir para 
que pessoas pudessem superar esse trauma. 

0 LIVRO "NA TOCA DOS LEÕES" TRAZ DETALHES SOBRE 0 
EPISÓDIO. ISSO GEROU ALGUM TIPO DE INDISPOSIÇÃO 
ENTRE VOCÊS? 
O que eu não gostei do l ivro do Fernando Morais 
são coisas que, se eu tivesse feito o l ivro , também 
faria. O que acontece é que biografar um vivo é 
um grande problema. Ainda mais um vivo pal
piteiro e que gosta de escrever, como eu. Além 
disso, tem coisas do meu trabalho que eu adora
ria que estivessem no l ivro e não estão. Mas eu 
entendo que, para o r i t m o que o Fernando queria 
dar à obra, algumas coisas não poderiam entrar. 
Mas, sem sombra de dúvidas, se eu estivesse no 
lugar dele, biografando alguém com um episódio 
como esse, não deixaria de escrever. 

0 BONI, SEU AMIGO E PARCEIRO POR MUITOS ANOS 
NA ÉPOCA DE TV GLOBO, DIZ QUE "0 SENSACIONALIS
MO NO JORNALISMO É UMA RECEITA CONDENADA". 
QUAL O IMPACTO DISSO NA PROPAGANDA? 
As marcas sérias não gostam de estar atreladas 
a coisas de baixo astral. O contexto negativo 
contamina indubitavelmente a sua comunica
ção. A comunicação não é isolada, ela faz par
te daquele contexto. Aliás, é curioso que cada 
vez mais, quando você anuncia, não se compete 
com seus concorrentes e sim com o gesto de 
anunciar. Ciclicamente o mundo da comunica
ção vive crises de talento e vulgaridade. E eu 
acho que esse momento que vivemos é o auge 
de uma crise de vulgaridade. O que é ótimo se 
eu estiver certo com a palavra auge, porque, se 
está no auge, logo vai ao declínio. 

AO QUE ESTÁ RELACIONADA ESSA VULGARIDADE? AO 
CONTEÚDO? À IDEIA? 
Acho que está relacionada a tudo: programação, 
publicidade e boa parte do conteúdo da internet. Se 
você pega, por exemplo, a internet, ela democrati
zou o gesto de escrever, mas não o gesto de escrever 
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bem. Agora, por outro lado, chega a ser constrange
dor a má-educação que o anonimato gera. 

ISSO CONTRIBUIU PARA SURGIR A MODA DO "POLITI
CAMENTE CORRETO"? 
O que atrapalha a comunicação hoje é quando o 
politicamente correto se torna demagógico ao 
extremo. Hoje você tem um lado politicamente 
incorreto que é divert ido, t em sua graça, mas 
normalmente é mal-educado, grosseiro, mas 
isso depende m u i t o do receptor. Eu, quando 
leio o que o Marcelo Madureira escreve, per
cebo que aquilo é humor. Por outro lado, você 
tem o politicamente correto que aparentemen
te é educadinho, mas é chato. No meio dessas 
duas coisas, eu acho que tem o politicamente 
saudável, algo irreverente, mas que também 
acrescenta. Não adianta, deve ter equilíbrio, e é 
mui to complicado julgar. 

AS REDES SOCIAIS AJUDARAM A DAR VISIBILIDADE 
PARA 0 DEBATE SOBRE A REGULAÇÃO DA PROPAGANDA? 
Contribuíram, sem dúvida. Hoje a publicidade 
tem um órgão, que é o Conar [Conselho Nacio
nal de Autorregulação Publicitária]. Ele não é 
perfeito, mas os motivos pelos quais f o i criado 
são nobres. Era uma época em que existia o r i s 
co de os militares colocarem censura também 
na publicidade. Foi até mesmo uma estratégia 
de defesa. E hoje, se você compara o Conar com 
outros órgãos de autorregulação pelo mundo, 
vê que o Brasil não fica atrás. Mas existe um 
agravante em nosso país. Você tem mais de 200 
milhões de pessoas e meios de comunicação 
fortíssimos. Nesse contexto, para o Conar j u l 
gar aspectos morais fica difícil. O que é natural 
para sua irmã pode ser chocante para sua avó. 

COMO É 0 SEU RELACIONAMENTO COM AS ENTIDADES 
DE CLASSE DA PUBLICIDADE BRASILEIRA? 
Eu acho que as entidades de classe do Brasil pre
cisam de pessoas com vocação política. Eu não 
tenho vocação para dirigir entidades de classe. 
Minha atividade classista funciona mais como 
exemplo. O fato de eu nunca ter feito campanhas 
políticas nem de participar de campanhas de go
verno tem a ver com isso. E eu vejo que, nos últi
mos anos, as entidades brasileiras precisaram se 
unir por questões negociais éticas. A minha gera

ção não teve essa vocação política. Minha geração 
foi de cair de cabeça no dia a dia do trabalho. 

VOCÊ DECLARA QUE SUA FORMAÇÃO FOI BASEADA EM 
ESCREVER PARA VÁRIOS MEIOS. 0 PROCESSO MULTI
MÍDIA NA COMUNICAÇÃO BRASILEIRA SEGUE UM BOM 
RUMO? 
Esse movimento tem sido muito interessante. 
Nossa agência tem se dado muito bem com isso. 
O que mais nos deixa feliz é saber que somos a 
primeira no Brasil em mídia digital e isso foi pos
sível porque as empresas de conteúdo colabora
ram. Aqui todo mundo faz tudo. Mas há algum 
tempo começou a existir em nossa agência uma 
luta de classes entre digital e analógico. Foi aí que 
eu tive que entrar e dizer "Pera aí, todo mundo 
vai fazer tudo". Foi uma forma de fazer com que 
a turma do digital parasse de tentar obsoletar os 
meios tradicionais. E, colocá-los para trabalhar 
com os analógicos, foi uma ótima experiência. 
Mas essa divisão não pode existir. É a mesma coi
sa que olhar para trás e ver que na época que sur
giu a televisão o pessoal começou a resistir a fazer 
anúncios para jornais, revistas e rádios. 

COMO VOCÊ AVALIA 0 USO DO MERCHANDISING? 
Merchandising quando bem-feito é adorável. Mas 
quando malfeito é insuportável. Isso vale para c i 
nema e televisão. Eu sempre cito um exemplo de 
merchandising bem-feito, que é uma novela em 
que o cara tinha um fusca velho e sempre sonhava 
em ter um fusca novo. Isso é pertinente, porque o 
cara que tem um fusca velho pensa no fusca novo, 
isso é verdadeiro. O merchandising deve ser hí
brido, misturando real e ficção ao mesmo tem
po, dessa forma ele não se torna agressivo. Se for 
muito forçado, ele agride a audiência. 

HOJE, OS AUTORES JÁ PENSAM NO MERCHANDISING 
QUANDO ESCREVEM ALGUM ROTEIRO... 
Sim. E mais do que isso, você tem brilhantes au
tores que tem consciência disso. A questão é a 
seguinte: fazer vai ser bom para a emissora, para 
o bolso dos atores e dos anunciantes. Essa par
te está resolvida, e se está resolvida vamos fazer 
bem-feito. Mas o merchandising quando malfei
to passa para o telespectador uma reação de ser 
humano, que chama um amigo para almoçar e 
depois pede um dinheiro emprestado. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 274, p. 26-31, dez. 2011.




