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DESTAQUE A VERDADE DAS RUAS

Chairman da WMcCann
Rodrigo Capote

ENTREVISTA WASHINGTON OLIVETTO

Uma lição que
não se aprende
nos bancos
de escola
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Foi um dia inteiro vivendo na base da pirâmide.
Com R$ 5 para comer e muito o que aprender
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Olivetto: baixa renda rejeita marca como comida artesanal , mas não dispensa arroz com feijão
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Nas ruas do Rio,
Olivetto ouve o povão
e come coxinha
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Publicitário conta como foi seu dia de pesquisador no “Truth about
Street” e diz que conceito de marca está longe das classes C e D

“
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A escolha está mais
atrelada à cultura
do que a preço.
Não é preciso muito
dinheiro para comer
a melhor empadinha
do mundo
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Um dos publicitários mais premiados do mundo, Washington
Olivetto, chairman da WMcCann, foi um dos 700 profissionais da agência a deixar o escritório para sentir o sabor das
ruas. A seguir, a entrevista de
Olivetto sobre a experiência:
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Eliane Sobral
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É a primeira vez que o senhor
participa de um trabalho de
campo como este?
Não, até por ser filho de vendedor. Desde quando eu era adolescente eu ìa visitar depósito
de construção com meu pai.
Depois, por personalidade.
Quando comecei a trabalhar,
descobri a utilidade de ir a campo, principalmente no período
em que trabalhei com o Júlio Ribeiro. Além disso, sou muito ligado à cultura popular, adoro
uma coxinha de frango, um
pastel de feira, um churrasco
de porta de estádio.
O que mais o surpreendeu
neste tipo de trabalho?
Foi na própria agência. Alguns
profissionais se surpreenderem
com a ideia de ir a campo, pois
o surpreendente é um publicitário não fazer isso.
Qual foi o ponto mais
relevante do trabalho?
Tem uma coisa que chama aten-

ção: a comida popular, de rua,
no Rio, em sua maioria se mantém superior a de São Paulo. Isso se deve ao fato de que a comida popular paulista estar muito
ligada à colonização italiana,
que é basicamente formada por
cantinas e as festas públicas, como a de São Genaro. Quando a
classe média do Brasil empobreceu, a de e São Paulo se empobreceu ainda mais, consequentemente empobrecendo as cantinas. Já no Rio de Janeiro, a cultura é a dos botequins, independentemente de crise econômica. Agora, com a emergência da
classe C, periga São Paulo ver
sua comida de rua reacesa.
E o principal ensinamento?
O de que a ideia de marca para
pessoas das classes C- e D está
mais longe do que imaginávamos, e ver que mesmo no consumo com preços mais baixos, a
escolha está mais atrelada à cul-

tura e conhecimento do que a
preço. Não é preciso muito dinheiro para comer a melhor empadinha do mundo.
O que o sr. considera mais
relevante para as empresas?
O fato das pessoas muitas vezes
não perceberem a comida de
rua como marca e até rejeitarem
a ideia de marca, por pensar que
ela representa uma comida menos artesanal. É o cara que fala
que não gosta de marca, mas de
um bom arroz com feijão.
Para qual localidade o sr. foi
designado e com qual tarefa?
Optei por ir ao Rio, pois lá há
menos corintianos. Fui à Tijuca, um lugar no qual roubei um
pouquinho no jogo, porque
queria voltar ao Salete, que
vende a melhor empadinha do
Rio de Janeiro. Fica perto do
do Maracanã. Foi numa rua próxima dali que Roberto, Erasmo, Tim e Benjor se conheceram. Nessa atividade fotografei
bastante e comi mais ainda.
Se tivesse que comer um
lanche, dentro das opções
que viu durante a pesquisa,
o que escolheria?
Qualquer cachorro quente do Geneal. Já que não tinha tanto corintiano eu queria ir ao bacalhau
atrás do campo de Bonsucesso,
mas aí custaria mais do que 10
reais, o que não valeria. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 6.

Uma das experiências mais intefaltou peixe! Nem é preciso diressantes que acompanhei nessa
zer que nenhum dos grupos conminha longa trajetória de jornaseguiu se manter dentro do orlista também tinha a base da pirâçamento de R$ 80. O mais enmide como alvo. Vi, nos idos de
graçado era ver uma dona de ca2005, a Nestlé colocar seus execusa “de verdade” avaliando o cartivos para viver, literalmente,
rinho dos candidatos à classe C.
em casas humildes de bairros dis“Pra que esse monte de desodotantes com a missão de descobrir
rante, gente? É um só pra todo
como vivem, o que consomem e
mundo, e olhe lá”, disse ela
quais são os valores de quem recom a autoridade de quem ‘se
cebe um salário mínimo por
vira’ com quase nada.
mês. Eram altos executivos pasA parada seguinte foi no Mersando semanas em lares humilcado Municipal de São Paulo des da periferia de São Paulo. A
que apenas dava os primeiros
lata de leite condensado com um
passos para ser endereço gastrolaço vermelho esnômico badalado
tampado na embada capital. Cada
Na periferia, Leite
lagem foi apenas
um da turma reum dos resultados Moça era presente
cebeu o equivado trabalho. Por e mistura não
lente a R$ 5 para
que o laço? Poro almoço e tinha
é massa de bolo.
que descobriram
que optar entre
que nas periferias É o que se come
um sanduíche ou
brasileiras Leite com arroz e feijão
um refrigerante.
Moça era artigo de
O dinheiro não
luxo com o qual as vizinhas se
dava para os dois. “Essa gente
presenteavam.
vive de que, afinal”? foi a perNa mesma ocasião, uma grangunta indgnada de uma jovem
de agência de publicidade resolexecutiva da agência. No fim
veu fazer sua imersão no descoburlamos um pouco as regras
nhecido mundo das classes C e
do jogo: uns compraram o lanD. Alugaram um microonibus e
che, outros compram o refri e a
encheram de jovens publicitágente dividiu tudo.
rios bem nascidos para um
O dia acabou no Centro de
“choque de realidade” que duTradições Nordestinas, na zona
rou o dia inteiro.
Norte. Lá encontramos o AntoA primeira parada foi num
nio, um piauiense na casa dos
mercadinho de Osasco. Daque40 e poucos anos — 30 dos quais
les com cartazes coloridos na
passados em São Paulo. Antonio
porta anunciando as promoções
começou com uma barraquinha
do dia. Os profissionais foram dide comidas típicas e hoje tem
vidos e cada grupo recebeu R$
três restaurantes no CTN. Aos
80 com a missão de fazer comdomingos, seus mais de 20 funpras para uma família constituícionários quase não dão conta
da por pai, mãe e dois filhos adode servir tanta buchada de bolescentes. Já à caminho da pride, sarapatel e outras especiameira atividade, o choque culturias da culinária nordestina. Anral que se aproximava ficou evitonio tinha acabado de visitar a
dente quando o coordenador enfamília no Piaui - era a primeira
fatizou que a tal compra deveria
vez desde que veio para São Pauconter artigos de higiene, limpelo. Foi de Tam porque era a meza, alimentos diversos e “mistulhor companhia aérea, na opira”. Todo mundo sabe o que é
nião dele. Na casa, própria, de
“mistura”? Para o pessoal do miAntonio, TV de tela plana já era
croonibus, mistura é massa para
realidade — para espanto da turbolo. Para as classes C e D é o
ma da pesquisa. E na garagem,
que se come com arroz e feijão.
disse ele, tinha um carro zeriAcompanhamento!
nho recém-comprado para a fiVamos às compras e o resultalha mas velha. A marca? “Um
do é um completo desastre: filpariuendi”. Demorou horas até
tro para café e guardanapos de
que entedêssemos que ele quepapel,um desodorante e um
ria dizer “Palio Weekend”. Dexampu para o pai e o filho; oumorou quase uma década para
tro para a mãe e a filha da tal facompreendermos a classe mémília fictícia. Refrigerantes, leidia emergente e, algo me diz
te ‘de caixinha’, chocolate, carque estamos apenas na metade
nes, aves. Alguém lembra que
da lição. ■ E.S.

