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                          e no futuro a tela da TV 
perder seu lugar para 
o touchscreen dos gad-
gets, como as marcas 
irão se comunicar com 

os consumidores em um mundo sem 
intervalos comerciais? Para o publi-
citário Washington Olivetto, entre 
mudanças e adaptações sobrevive-
rão as grandes ideias. Entrevistado 
por Marco Gomes, criador da rede de 
publicidade online Boo-Box, Olivetto 
falou sobre o futuro da comunicação. 

Marco GomBS_A maioria das pes-
soas usa smartphones ou tablets 
enquanto assiste à TV. Qual será o 
novo papel da televisão? 
Washington 0llivetto_Acredito que 
haverá uma recriação de hábitos. Vi 
um projeto de uma tela fina e portátil, 
feita de um material mole, que se des-
dobra para exibir vídeos para várias 
pessoas. Também haverá a possibili-

dade de projetar o conteúdo no vidro 
da janela. Essa questão me faz lembrar 
o Gilberto Gil na turnê Máquina de 
Ritmo. Ele fez referência às máquinas 
de primeira geração, como os bumbos, 
e às máquinas de nova geração, a mú-
sica eletrônica. Ele quer fazer o pessoal 
dançar, não importa a máquina. Na 
comunicação, precisaremos misturar 
um tanto de digital com outro de ana-
lógico. Usando um pedacinho de uma 
nova invenção com uma coisa quase 
pré-histórica é que vamos chegar a 
um novo modelo de comunicação. 

MG_Boa parte do tempo das pes-
soas na web é gasto com o conteúdo 
que elas criam. Até onde isso vai? 
W0_0 que aconteceria se amanhã todo 
mundo acordasse médico e fosse para o 
hospital? Morreria um monte de gente, 
certo? Com a tecnologia foi como se todo 
mundo acordasse comunicador. Tenho 
a sensação de que ainda acontecerá uma 
grande triagem no conteúdo da internet. 
Vivemos uma fase de adolescência da 
internet. Há muita porcaria, o anonima-
to gera covardia e muito consumidor dá 
palpite sobre tudo. Já está over. É preciso 
dar um formato mais bacana para isso. 

MG_As marcas precisarão apren-
der a ouvir mais o que é dito sobre 
elas nas redes sociais? 
WO_Comunicação não é o que você 
fala. É o que o outro entende. As mar-
cas vão ter de descobrir se aquilo é um 
ponto de vista a ser levado em conta 
ou bobagem. A empresa não pode 
se assustar se um problema atinge 
43 pessoas num universo de 30 mi-
lhões de consumidores. Isso sem-
pre aconteceu, mas n inguém sa-
bia. Muita gente se pergunta onde 
errou. Errou ao levar 43 caras a sério. 

MG_0 que acontecerá quando fer-
ramentas para análise de audiência 
alcançarem seu potencial e ajudarem 
a criar anúncios personalizados? 

WO_Se ficar perfeito, fica desumano. 
E se não for humano, não funciona. 
Será preciso dosar até o potencial de 
falha dessas coisas. Sem arriscar, você 
fará uma coisa asséptica, sem emoção. 
O povo sabe o que quer, mas também 
quer o que não sabe. Cabe à nossa 
profissão ensinar, surpreender, ser 
do contra. Ou não sairemos do lugar. 

MG_Nem tudo pode ser descoberto 
usando dados da web, certo? 
WO_Os projetos mais legais são os que 
somam. Uma marca de chocolates da 
Austrália era a quarta do mercado. 
Fez uma campanha patrocinando 
tudo que estivesse em quarto lugar. 
A quarta colocada no Miss Austrália, 
o quar to time de futebol... Em um 
ano e meio, chegou à liderança. A ut
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 328, p. 18-19, abr. 2013.




