
Olivetto: O que Al Ries diz é só bobagem 
Marcelo Affini  
 
Publicitário brasileiro envia email a M&M criticando o autor norte-americano do livro "A queda da 
publicidade e ascensão das relações públicas", que fez palestra nesta manhã em SP  
 
O publicitário Washington Olivetto envia à redação de Meio & Mensagem um texto criticando as 
opiniões do executivo norte-americano Al Ries, autor do livro "A queda da publicidade e ascensão 
das relações públicas". Al Ries fez palestra na manhã desta terça-feira, dia 15, na sede da 
Amcham, em São Paulo (veja nota clicando no link abaixo). Eis a íntegra do texto enviado por 
Olivetto:  
 
"Burrinho  
 
Acabo de ler no site da Meio & Mensagem que o senhor Al Ries - em palestra realizada esta 
manhã na Amcham - teria dito que "a publicidade não deve ser criativa" e complementado esse 
raciocíno estapafúrdio com outras sandices. Espero que ele não tenha dito nada disso, mas se por 
acaso disse, recomendo a todos que não se preocupem porque é só bobagem.  
 
P.S. Bobagens quando ditas em inglês, às vezes parecem coisa séria.  
 
Washington Olivetto"  
 
Leia também:  
 
Al Ries: Publicidade não deve ser criativa 
 
Carlos Coelho  
 
Executivo apresentou palestra há pouco na sede da Amcham, em São Paulo, para imprensa e 
convidados .Terminou há pouco na Amcham, em São Paulo, a palestra do executivo Al Ries, autor 
do livro "A queda da publicidade e ascensão das relações públicas", cujas idéias são contestadas 
por segmentos do mercado publicitário.  
 
Ries citou onze mandamentos que norteiam a idéia principal de seu livro. Entre eles a de que a 
maioria das agências foca seus objetivos no conceito errado. Segundo ele, as agências não 
observam a importância de uma marca, com origens e raízes, no mercado.  
 
Ele citou como 11° mandamento que grandes marcas não gastam muito com anúncios, mas sim 
com relações públicas. Segundo ele, a meta é não deixar que o público se esqueça de uma marca 
ao invés de criar novos produtos que confundam o mercado.  
 
Ries disse ainda que a publicidade não deve ser criativa: "As relações públicas é que devem ser 
criativas e se focar em coisas novas e diferentes e não em publicidade", diz. O executivo concluiu 
a apresentação afirmando que se uma empresa não pode ser a primeira na categoria em que 
atua, que crie então outra categoria.  
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