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PAZ
O convite do Fantástico me

deixou empolgado. Especial-

mente porque foi um pedido à

pessoa física e não à jurídica.

Me policio quando o tema é

publicidade social. É péssimo

ser oportunista, dando a

impressão que a agência quer

apenas se promover. O barato

é ser oportuno, conseqüente. A

guerra no Oriente Médio é um

tema oportuno. Mais do que

uma proposta de paz, precisa-

mos criar algo inteligível.

Resolvi fazer a antítese da pro-

paganda. A paz é um produto

que não está sendo entregue.

Quanto maior o uso da paz,

mas nos impregnamos desse

sentimento. Talvez assim não

precisemos fazer comerciais

sobre a paz. O comercial teve

uma repercussão sintomática.

Já enviamos fitas para cerca de

100 emissoras internacionais,

entre as quais a Al Jazeera e a

CNN. É um comercial sim-

ples. Quando a palavra paz é

mencionada, o fundo branco é

substituído por uma bandeira

tremulando.

TERCEITO SETOR
A publicidade não deve usar o

apelo social como uma muleta.

Ações sociais facilitam a emo-

cão, mas em primeiro lugar

deve ter caráter oportuno e

pertinente. A participação da

publicidade nessa área feliz-

mente é reversível. Empresas e

profissionais devem pensar que

essa atitude deve ser feita não

apenas por uma questão de

caráter, mas porque é a melhor

alternativa. Não quero fazer

críticas, mas podemos melho-

rar muito nessa área. Isso não

significa que ações mercadoló-

gicas não devam estar associa-

das ao terceiro setor. Hoje, o

consumidor privilegia quem é

bacana. Então, isso precisa ser

divulgado.

W/BRASIL

Com 17 anos de mercado, a

agência é sólida. Como nego-

cio não é tão brilhante como

há quatro anos, mas essa é uma

característica do mercado no

período. Por outro lado, como

produto final e ideologia de

agência de publicidade, esta-

mos motivados e próximos da

exuberância criativa. Essa fase

também tem um pouco do

meu dedo; é um consenso da

empresa muito motivado por

mim, mas que eu não conse-

guiria materializar se a equipe

não tivesse essa resposta.

Depois daquele episódio (N. do

R.: referência ao seqüestro) ,

mergulhei obsessivamente no

trabalho e com muito prazer.

Espero que a W consiga atingir

rapidamente como negócio a

mesma performance criativa

que conseguiu resgatar. Temos

que progredir muito negocial-

mente, mas não é um problema

exclusivo, é do mercado.

REMUNERAÇÃO

Nunca fizemos concessões; não

abrimos mão de sermos bem

remunerados, muitas vezes

acima dos padrões de mercado.

Por isso, perdemos muitos

negócios. Achei ótimo reane-

xar as regras de remuneração à

Lei 4.680, mas não precisamos

reincorporar nada porque

nunca deixamos de usar a lei

original como parâmetro. As

agências que não forem bem

remuneradas nunca serão boas

agências. Essa postura nos alija

de oportunidades, mas não nos

arrependemos.

CONTAS PUBLICAS

Não interessa à W. Só traba-

lhamos com contas da iniciati-

va privada. E ponto. Não é

uma atitude em função de

nenhum governo, nem o atual

e nem os anteriores.

HOLDINGS BRASILEIRAS

Há espaço. O sucesso da Prax é

OLIVETTO REPOSICIONA
AGENCIAS



W/BRASIL Paulo Macedo

porque não incomodamos os
sócios. Os níveis de liberdade
são grandes o suficiente para
serem talentosos e responsá-
veis. Somos acionistas, apenas.
Meu emprego é na W. A
Lew,Lara, por exemplo, que
integra a Prax, é concorrente.
FUSÃO COM A YPY
Eu e o Nizan temos admiração
mútua. Muita gente pensa que
não nos falamos, mas isso
acontece com muita freqüên-
cia. Mas essa história de fusão
não é verdade. A possibilidade
de a Prax se associar à Ypy é
improvável. Esse boato surgiu
em Trancoso, na Bahia. Nos
encontramos no hotel e
alguém resolveu especular. Sob
a ótica de negócios, eu sou da
iniciativa privada e o Nizan
atua em contas públicas. Os
modelos são conflitantes. As
holdings brasileiras precisam
de ajustes, mas é modelo que
contempla no máximo três
players.
MERCADO
Os últimos quatro anos foram
fracos como negócio para
todos, sem exceção. Recuso o
papel de Poliana. Não é a hora
de fingir que está tudo maravi-
lhoso. Nos anos 70 a publici-
dade estava profissionalizada
no Brasil, mas não tinha acei-
tação social. Hoje, ela tem
muita aceitação social e pouco
profissional.

MARKETING
Cada vez mais o marketing
ganha relevância estratégica
nas empresas. Normalmente o
comando está nas mãos de exe-

Olivetto: agência mal remunera

cutivos dinâmicos, cientes da
importância da comunicação
de vendas. Porém, apesar da
evolução, ainda há problemas.
FUTURO
Temos que nos reiventar.
Todos os dias. Quando o site
Comunique-se divulgou em
janeiro deste ano uma pesquisa
sobre a imagem das agências,
com a W aparecendo na frente
com 23% dos votos, percebi
que tinha que mudar.
Principalmente acabar com a
síndrome do salto alto na
agência. Fiquei preocupado

a nunca será uma boa agência

com a sucessão e abri espaço
para os outros. Descobri que
esse caminho não era o ideal:
tinha que estar cada vez mais
presente para esse processo dar
certo. Foi o que eu fiz.
FORMA
Publicidade é conteúdo. A
forma é a maneira de expressai
uma ação de comunicação. Há
30 anos, com as condições téc-
nicas mais primárias, tínhamos
que investir no conteúdo da
mensagem. Hoje, a forma
pode ser muleta, mas não será
algo consistente.
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